
PRAZNIČNI DECEMBER 

Obisk Marjetkomobila 
 

6. 12. 2019 nas je na šoli obiskal Marjetkomobil, eden izmed projektov, s katerimi želi Marjetica Koper 
ozaveščati občanke in občane, kako pravilno ravnati s komunalnimi odpadki. Marjetkomobil je mobilno 
promocijsko vozilo, ki omogoča pobiranje manjših odpadkov "od vrat do vrat" in se aktivno vključuje med 
občane različnih krajevnih skupnosti. Vozilo je opremljeno z manjšo zbiralnico ločenih odpadkov. Na ta način 
želijo uporabnikom približati svoje storitve in jih prek izobraževalno-informacijskih vsebin spodbuditi k 
intenzivnemu in predvsem pravilnemu ločevanju odpadkov. Učencem od 1. do 9. razreda sta predstavnika 
Marjetice Koper predstavila pomen in način pravilnega ločevanja odpadkov ter posledice, ki bodo občane 
doletele, če ne bodo pravilno ločevali komunalnih odpadkov. Za lažje predstavljanje so učenci dobili knjižice v 
katerih je predstavljeno pravilno ločevanje odpadkov. 

     

   

Ogled filma Košarkar naj bo 2 in razne dejavnosti v Kopru 
 

Prazničnost decembra smo učencem popestrili z ogledom filma Košarkar naj bo 2, katerega so si učenci od 3. 
do 9. razreda ogledali 10. 12. 2019 v koprskem Cineplexu. Film govori o košarkarju ranti, njegovi prvi ljubezni 
in zadnji košarkarski tekmi v sezoni. Osnovna šola je za filmske junake že skoraj pri kraju. Poletje trka na vrata, 
pred Rantovim moštvom pa je najpomembnejša košarkarska tekma njihovih življenj … jim bo uspelo zmagati na 
vseh področjih? Na koncu je nauk zgodbe, da s sodelovanjem lahko narediš čudeže in Rantova ekipa zmaga. 

       

 



Po ogledu filma so sledile razne dejavnosti v Kopru. 3. razred je na Gimnaziji Giana Rinaldija Carlija v Kopru 
sodelovala na dveh delavnicah: v naravoslovnem kabinetu Oreste Gerosa je ena skupina lahko natančno 
opazovala živali, ki so del zbirke njihovega šolskega muzeja, in spoznavala njihove habitate tako v naravi kot v 
muzejih oz. druga skupina je namesto tega sodelovala v igrivem matematičnem laboratoriju. Učenci so jih s 
svojo prirojeno radovednostjo spomnili, da nikoli ne smemo prenehati biti radovedni, opazovati, spraševati in 
nikoli ne smemo izgubiti želje po učenju. 

 

Druga triada je odšla na koprsko drsališče. Kjer so po mučnem oblačenju v drsališko opremo, le uspeli nekaj 

minut drsati in uživati na ledu, kjer so jih potrpežljivo vodili dve učiteljici drsanja.  

7. razred se je na Pionirskem oddelku Osrednje knjižnjice udeležil predavanja projekta  Berimo z Rovko 

Črkolovko, 8. razred je spoznaval delo v arhivu, 9. razred si je ogledal razstavo o sodobnejši zgodovini v 

Pokrajinskem muzeju. 

   

Športne aktivnosti in peka piškotov 

V decembru je potekalo nogometno tekmovanje za starejše dečke. Udeležilo se ga je 8 učencev OŠ Istrskega 

odreda Gračišče. Učenci so odigrali tri tekme, v katerih jim je zmaga kljub borbenosti in srčnosti za las ušla. 

Mentorica tekmovalcev je bila učiteljica Petra Pasar. 

Praznično vzdušje smo nadaljevali s peko mafinov in drugih keksov. Učenci od 2. do 4. razreda so pred 

izmenjavo igrač spekli pecivo, ki so ga odnesli domov, da so se z njimi posladkali tudi njihovi bližnji. Tudi peka 

piškotov je znanje za življenje, pa še posladkamo si z njo življenje. 

            



Tradicionalna decembrska izmenjava igrač 

V četrtek, 19. 12. 2019 so si učenci od 1. do 5. razreda že tradicionalno izmenjali igrače. Učenec, ki je želel, 

je v šolo prinesel 1 ali dve igrači. Učiteljice smo igrače zbrale in nato so si učenci izbrali igračo, ki ji je bila všeč. 

Tako učence učimo o trajnostnem ravnanju in boju proti množični potrošnji. Ko se svoje igrače naveličajo, jo 

lahko zamenjajo za drugo. Tako zmanjšujemo količino odpadkov in ne spodbujamo nove proizvodnje. Učenci, 

pa so na koncu veseli, ker dobijo novo staro igračo. 

    

         

Decembrska novoletna prireditev in čajanka: Mladost podaja roko modrosti 

V ponedeljek, 23. 12. 2019 smo imeli zunanjo prireditev ob koncu koledarskega leta. Na prireditvi so se 

predstavili številni učenci od 1. do 9. razreda. Program je povezoval državni praznik – Dan samostojnosti in 

enotnosti, s tremi možmi, ki nas obdarujejo (Božiček, dedek Mraz in Miklavž) ter splošno praznično božično-

novoletno vzdušje. Na odru smo imeli simpatične prvošolce z recitacijami o domovini, pevski zbor se je 

predstavil z eno božično in eno domovinsko pesmijo, šolska gledališka skupina nam je predstavila življenje 

čarovnic, četrti razred nam je predstavil gledališko igrico o bistvu obdarovanja, plesna skupina sedmošolk nas 

je popeljala v božični čas, plesna skupina v kateri plešejo učenci od 3. do 5. razreda nas je nasmejala z 

božičnim hip-hopom, folklorna skupina nam je predstavila venček ljudskih plesov in devetošolci so nas 

nasmejali s ˝prepirom treh mož˝, kateri je najpomembnejši. Prireditev je poleg vseh učencev in delavcev šole, 

obiskalo tudi veliko staršev, babic in dedkov, mlajših bratov in sestric …, ki so se po prireditvi udeležili čajanke, 

na katero so prinesli slastna peciva, učiteljice pa smo jih pogostile s toplim čajem. 

 

   



  

  

   


