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AKTIVNOSTI NAŠIH VRTCEV IN ŠOL
OŠ Ra~e - VRTEC RA^E
Po~itni{ka razigranost
Letošnje leto smo v našem vrtcu zaključili z lutkovno
predstavo Čebelica Debelica gledališča Kuc-kuc. Otroci
so bili navdušeni nad predstavo, saj so se tudi sami
odeli v čebelje kostume. Nastopil je tudi pevski zborček
Smehec, ki se je čez vse leto pridno uril v petju in igranju
na male instrumente. Seveda pa ne smemo pozabiti na
male maturante, ki so se s pesmico Mi smo mali šolarji
poslovili od vrtca. V slovo so prejeli sliko, ki so jo tekom
leta ustvarili.
Konec junija smo se odpravili na izlet v Kekčevo
deželo. To je bil za nas nadvse svojstven dan. Kekčeve
dogodivščine smo namreč podoživeli na prav poseben
način, saj nas je Kekec, ta vsem znani pogumen, neustrašen
in prijazen pastirček, popeljal po nam neznanih poteh in
nam zaupal zanimive pripetljaje iz nekdanjih dni. Poleg
njega smo srečali še ostale pustolovsko-pravljične junake,
seveda pa se bradatemu Bedancu nismo pustili ukaniti.

Nato smo z velikim veseljem pričakali počitnice.
Čeprav za izvajanje predšolske vzgoje s starejšima
vrtčevskima skupinama koristimo prostore v šoli, se
nikakor ne moremo upreti zavetju debele sence, ki jo nudi
naš nekdanji vrtec. Uživali smo ob igrah z vodo, mivko,
vožnji s kolesi in skiroji.

Postavili smo indijanske šotore in se za nekaj časa
spremenili v Indijance. Dobre volje in igrivosti nam ni
nikoli zmanjkalo.
Teta Pehta nas je okrepčala s kruhom in čajem in tako
smo odšli pogumni in močni novim zanimivostim naproti.

A kaj, ko počitniški meseci tako zelo hitro minejo in
napoči september, z njim pa novo šolsko leto… Toda, če
bo vse po sreči, bomo takrat že v novem vrtcu, ki ga vsi
nestrpno pričakujemo.
Jasmina OGRIZEK,
vzgojiteljica
20

Novice št. 51 - 3/2011; september 2011

NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
OSNOVNA ŠOLA RA^E

Strokovna ekskurzija v Graz

Zaklju~ek bralne zna~ke na {oli
Ra~e

Učenci 7., 8. in 9. razredov, ki se učimo nemški jezik,
smo se odpravili v Graz na strokovno ekskurzijo. Najprej
smo se peljali do čokoladnice Zotter, ki stoji v bližini
Riegersburga. V čokoladnici smo si ogledali film in se
sladkali s čokolado na 101 način. Jedli smo čisto surov
kakav, ki ni bil preveč dober, nato pa smo prišli v raj, kjer
so se mimo nas vozile sladke čokoladice vseh vrst - od
vanilije do kokosa in vse tam do pekočih feferonov. Imeli
smo čast, da smo bili med prvimi gosti, ki so obiskali
njihov čisto novi živalski vrt. Tudi tam smo se zelo
zabavali.

V začetku letošnjega maja smo zaključili s tekmovanjem
za bralno značko, ki letos praznuje svojo 50-letnico. To že
kar »zrelo tekmovanje« sta po češkem zgledu osnovala
pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor slovenščine
Stanko Kotnik.
V letošnjem letu je pri nas tekmovalo 226 tekmovalcev,
ki so dobili za svoj trud priznanje ali knjigo. To pa še
ni vse. Pridne bralce je obiskal pisatelj, pesnik, igralec,
glasbenik, skratka vsestranski umetnik Matjaž Pikalo.
Učence je animiral s pesmijo, besedo in igralsko
predstavitvijo svojih slikanic za otroke.
Matjaž Pikalo piše za otroke in odrasle pesmi, romane
in dramska dela. Pojavlja se na radiu in televiziji, poje
in igra, zato je čas, ki nam ga je namenil, kar prehitro
minil. Obljubil nam je, da se bo rade volje odzval našemu
ponovnemu povabilu. In navdušeni kot smo bili, ga bomo
gotovo še kdaj povabili medse.

Od sladkega pa k več telesne aktivnosti. Odpravili smo
se na grad Riegersburg, v tamkajšnji muzej čarovništva.
Najprej smo hodili, hodili in hodili. Nato pa se čudili,
čudili in čudili nad tem, kakšne grozote so ljudje počeli z
ljudmi, ki so jih obtožili čarovništva. Veliko smo izvedeli
o čarovnicah. Slišali pa smo tudi nekaj o samem gradu in
njegovi okolici.
Sledil je preskok iz starih časov v sodobnost. V mestu
Gradec smo si ogledali znameniti urni stolp Schlossberg,
kjer – ravno obratno, kot smo vajeni - mali kazalec kaže
minute, veliki pa ure. To pa zato, da so ljudje, ki so bili
spodaj, v mestu, že od daleč videli, koliko je ura.

Z zobato železnico smo se povzpeli na »Schlossberg«

Ker pa ura ni stala, ampak hitro tiktakala, smo se tudi mi
brž odpravili dalje. Najbrž mi ni treba na dolgo in široko
razlagati, kam. V trgovine, seveda! Aja, da ne pozabim
omeniti - izgubili smo tudi eno članico posadke (učiteljico
Anito), ki smo jo potem uspešno našli (oz. je ona našla
nas). Se zgodi.

Začelo se je novo šolsko leto, mi pa bomo med drugim
znova tudi veselo brali.
Sabina OZMEC
Želimo vam prijetno branje!

Ura je bila že pozna, zato smo hitro zapustili mesto
in oddrveli domov, kjer smo nato na dolgo in široko
razlagali, kje smo bili in kaj smo doživeli.
Eva MUSTAFA, 7. a
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