KAJ VSE SE NAM JE DOGAJALO OD SEPTEMBRA DO FEBRUARJA
Ledinski slončki nam pridno pošiljajo naloge, učenci in učiteljice pa nas seznanjajo še z
ostalimi novicami. Slončka Avgust in September sta hotela ugotoviti, če poznamo
BEZEG in RMAN. Z lahkoto smo rešili uganki.

In naša naloga:
Čarovnica je celo poletje hodila po okoliških hribih in nabirala zdravilne rožice.
Potrebovala jih bo, ko bo v svojem čarovniškem loncu ustvarjala različne zdravilne čaje,
» maže », kapljice in kreme.
Za vas je nabrala zdravilne zeli in jih pomešala v odličen čaj. S hitro pošto boste čaj
dobili v Ledine. Ker pa zagotovo želite vedeti, kakšen čaj boste pili, uganite imena rož.
* LIMICAKA
* GEZEB
* TAME
* MESALI
* OGČIJN
* 1000ŽARO
* TECPOTR
* PRIKOVA
* NEŽJA
* MANR
IN LIST ŽAJBLA.
Prijazna čarovnička vam je eno sestavino zaupala. Res vam je pomagala. Mi smo ga že
poskusili.

Slonček Oktober nas je seznanil z divjim kostanjem in novico, da za nas pripravljajo
rmanov sirup.
Tudi mi smo jim vrnili nalogo in zapisali:
Tako kot vsi otroci, se tudi vi zagotovo radi sladkate. K čaju spadajo čarovniško
zdravilni piškoti. V njih bo rastlina, ki je bila nabrana pri vas v Ledinah. Tudi te dobite s
hitro pošto. Rastlina izgleda takole:

In že je bil tu slonček November. Poslal nas je v gozd spoznavat drevesa. Bili smo
uspešni, priznati pa morate, da je bila naloga za prvošolce in drugošolce kar težka.
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In v Ledine smo poslali:
Da vam ne bo dolgčas, vam danes pošiljamo nalogo, da odkrijete ali je res, da iz odpadlih
drevesnih vej, skorje, debel, lahko izdelujejo tudi papir. Veste, kako nastane papir? Je
prav, da posekajo zdrava drevesa?
V naši šoli smo se učili narediti preprosto ogledalo. Pri izdelavi potrebujemo steklo,
karton, lepilo, tempera barve, konturo za risanje vzorcev, časopis, vrvico. V paketu vam
pošiljamo delno narejena ogledala in vas prosimo, če jih dokončate na svoj način.
Vzemite si veliko časa in ob tem bodite dobre volje.
In že je bil tu slonček December. Poglejte, kaj so nam poslali!

POZDRAVLJENI NAŠI PRIJATELJI !
Tudi danes morate ugotoviti, katero rastlino je za vas pripravil slonček December.
Za pomoč: je majhna, ima bele cvetove in raste povsod. Iz črk: R A M T A I J E C
Kaj je to?
V tem mesecu pa smo tudi zelo lepo okrasili našo šolo.
IZDELAVA SMREČICE
1. Vito in Jaka sta v leskove palice zabila
žebljičke.
2. Vsi učenci smo več tednov šivali balončke iz
filca, polnjene z volno (na smrečici jih je 64).
3. Učiteljica je veje povezala med sabo.
4. Tjaša in Neža sta potem nanje obešali
balončke.
Nad smrečico smo bili vsi navdušeni.

DREVO

Drevo, ki smo ga izdelali s pomočjo učiteljice
Ane spreminja svojo podobo glede na letni čas.

Trenutno je edino zasneženo drevo v Ledinah.

Drevo je izrezano iz kartona.

Snežinke smo izdelali iz filca.

SNEŽAK IZ FILCA
1. Iz filca smo izrezali šest večjih ovalnih delov
(za trup) in šest manjših ovalnih delov (za glavo) –
šabloni vam pošljemo po hitri pošti.
2. Skupaj najprej sešijemo šest večjih delov.
Preden zašijemo zadnji kos, ga obrnemo okrog in
napolnimo s časopisnim papirjem in volno. Zašijemo
še zadnji del tako, da nastane trup.
3. Na enak način iz manjših delov sešijemo še
glavo.
4. Trup in glavo zlepimo z lepilno pištolo.
5. Naredimo klobuk (cilinder).
Najprej izrežemo krog premera 31 cm. Iz njega
izrežemo manjši krog
spodaj).

premera 19 cm (skica

Nato izrežemo trak širok 17 cm in dolg 60 cm. Trak
lahko zašijemo ali zalepimo s silikonsko pištolo –
nastane valj. Zlepimo ga z večjim krogom (spodaj) in
manjšim krogom (zgoraj) tako, da nastane cilinder.
6. Na cilinder lahko zavežemo trak ali pentljo iz
blaga. Cilinder nato prilepimo na glavo.
7. Iz filca izrežemo oči, usta in gumbe ter jih
prilepimo na snežaka.
8. Iz oranžnega tršega papirja izdelamo še nos in
ga prilepimo.
9. Nazadnje iz filca izrežemo rokavice, jih
sešijemo, obrnemo okrog in napolnimo z volno.

Če je povsod tak mraz kot v Ledinah, potrebuje snežak
tudi topel šal.

Učenci smo bili navdušeni, ko smo si ogledovali vašo predstavitev o Božičku. Ugotovili smo,
da je Božiček kar zelo oddaljen od nas – pa vseeno upamo, da nas bo kaj obiskal.
Hitro smo rešili uganko, jim poslali nekaj naših novičk in pa seveda lepo novoletno voščilo.

Učenci so pri interesni dejavnosti Naravoslovne delavnice in Mamka Bršljanka v
gospodinjski učilnici pekli medenjake.
Raziskovali in razmišljali so o sestavinah, ki so bile vgnetene v testo, o peki, ki so jo
nekoč izvajale že naše babice.
Ob tem so spoznavali različna čutila: vonj, tip, vid in celo okus. Uživali so pri
oblikovanju in izrezovanju enostavnih piškotov. Poskusili so ustvarjati tudi miže.

Pred prazniki imamo res veliko dela. Pekli smo piškote in ugotovili, da tudi starejši znajo
deliti znanje. Napeklo se je veliko dobrot, ki smo jih prodajali na dobrodelnem Bazarju.
Na naši stojnici pa niso bili samo piškoti. Skuhali smo marmelado, izdelovali voščilnice in
oblikovali svečke. Veseli smo bili, da se je v sklad tudi z našo pomočjo nabralo nekaj
denarja, ki ga bodo na šoli porabili za tiste učence, ki potrebujejo pomoč.

Takole pa je izgledalo pred odprtjem Bazarja. Na naši stojnici so se pekle tudi palačinke.
Veliko dela smo imeli, da smo jih napekli in namazali toliko, da so bili vsi želodčki siti. Ker
pa smo še majhni, smo se povezali z » osmučki », ki so nam malo pomagali, da se je delo
tekoče odvijalo.

Tako smo zaključili koledarsko leto. Komaj čakamo novih nalog.
V januarju smo urili naše spretne prste v kinetičnem pesku. Tako smo se sprostili, da smo
želeli to pokazati tudi mlajšim od nas. Bodoči prvošolci so z njim ustvarjali snežake.
Ledincem ga bomo nekaj poslali po pošti. Želimo, da nam povedo, koliko različnih izdelkov
jim uspe narediti v 5 minutah in koliko časa ostanejo v osnovni obliki. Lotili se bomo še
malo matematike. Pripravili jim bomo čarobne , zapletene matematične besedilne naloge.
Od učiteljic v Ledinah smo tudi slišali, da se učijo igrati igro o SLONČKU ELMERJU.
Zapisano besedilo po vlogah smo jim posredovali kar iz naše skrite zaloge.
Takole potujemo iz vasi v mesto in nazaj ter si izmenjujemo ideje. Ob vsem tem zelo
uživamo.

