V tem mesecu se je našim prijateljem v Ledinah
pridružila deklica Hilja. Preberite njihovo pismo in
preglejte slike. Tudi mi bi bili zraven ali ne?
Pozdravljeni, dragi prijatelji!
V Ledinah imamo ta teden prav posebne vrste šolo. Kolikor se bo dalo, vam bomo poročali, kaj vse
počnemo.
Slovensko-finski teden nam je včeraj prinesel gostjo s Finske, ki bo z nami preživela ta teden. Naši
petošolki sta ji predstavili glavne značilnosti Slovenije, učitelj Radko pa nam je predstavil osnovne
podatke o Finski. Spoznali smo prve finske besede in jih napisali na listke, ki smo jih nalepili po šoli
skupaj s slovensko besedo.
Po malici smo se razdelili v tri skupine. Prva skupina je v šoli pripravila žlikrofe, druga skupina je šla z
Leonom domov. Tam so pod mentorstvom stare mame spekli potico. Tretja skupina pa je šla k učiteljici
Ivici, kjer smo pekli prekmursko gibanico.
Žlikrofe smo pojedli za kosilo, po kosilu pa smo se posladkali še s potico in gibanico. Zelo smo se
zabavali, imeli smo se lepo, sladkali smo se in se veliko naučili.
V podaljšanem bivanju smo postavili del razstave čipk, ki smo jih prinesli v šolo. S spoznavanjem čipke
bomo še nadaljevali v naslednjih dneh.
Danes smo bili že na 10. gledališkem festivalu na Vrhu Svetih Treh Kraljev. V tamkajšnji podružnični šoli
smo nastopili s predstavo O kuri, ki je izmaknila pesem. Ogledali smo si tudi tri predstave, ki so jih
zaigrali učenci drugih podružničnih šol. Pozdravit nas je prišel tudi župan občine Logatec.
Na predstavi smo uživali in imeli ogromno treme. Mogoče nam je pomagala, da smo igrico odlično
izpeljali. Ob koncu predstave smo bili deležni velikega aplavza, učiteljice pa so nam prišle čestitat. Tudi
naša gostja s Finske je bila navdušena.
Današnji dan zaključujemo s pisanjem pisma. V preostanku časa pa bomo še klekljali in spoznavali
zanimivosti o čipki.
Pošiljamo vam tudi fotografije, da si boste lažje predstavljali kako super smo se imeli.
Z lepimi pozdravi,
učenci in učitelji OŠ Ledine z gostjo Hiljo

