TEDEN OTROKA NA OŠ J. HUDALESA JUROVSKI DOL
Na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol bo od 30. 9. 2013 - 4. 10. 2013 potekal teden otroka. V dejavnostih
sodelujejo vsi učenci in učitelji šole po spodaj zastavljenem programu.
Vsak dan bo posamezni razred predmetne stopnje po šolskem radiu predstavil izbrano slovensko
avtohtono žival(3-5 min) in jo na plakatu predstavil v jedilnici šole.
Prav tako bo ta teden spremenjena tudi šolska prehrana (jedilnik bo izobešen v šoli).
PROGRAM:
Ponedeljek, 30. 9. 2013 - 9. razred
ŽIVAL: KRAŠKI OVČAR- (Predstavniki razreda se ob 8.00 uri oglasijo v svetovalni službi z
besedilom, ki ga bodo prebrali po šolskem radiu. V jedilnici šole izobesijo plakat in poskrbijo za
glasbo).
OSTALE DEJAVNOSTI:
Učenci od 1. do 3. razreda:
Učenci gredo po malici na ogled dežele Rdeče kapice v Vurberk. Odhod ob 9. 30 uri izpred
šole, vračajo se ob 12. 30 uri. Razredniki pridobijo soglasja staršev in pripravijo varnostni
načrt. Vstopnina znaša 3, 5 EUR , KI JO PORAVNAJO STARŠI PRI POLOŽNICI ZA MALICO.
Spremljevalci: razredniki in pedagoginji Maja in Aleksandra ter učiteljica Karmen.
Učenci 4. in 5. razreda:
Učenci imajo pouk do 11.55 ure, nato sledijo delavnice ustvarjalnosti na temo: Skrb za domače
živali. Delavnico pripravijo in vodijo razredniki.
Učenci 6., 8. in 9. razreda:
Učenci imajo športni dan- igre z žogo. Program športnega dneva pripravi učiteljica Cvetka Škrlec.
Nato imajo kostanjev piknik. Pri peki kostanjev so dobrodošli starši. Za kostanje poskrbijo
razredne skupnosti.
7. razred
Učenci imajo normalen pouk. Po pouku sledi kostanjev piknik na šolskem igrišču.

PROGRAM:
Torek, 1. 10. 2013 - 8. razred
ŽIVAL: SOŠKA POSTRV - (Predstavniki razreda se ob 8.00 uri oglasijo v svetovalni službi z
besedilom, ki ga bodo prebrali po šolskem radiu. V jedilnici šole izobesijo plakat in poskrbijo za
glasbo).
OSTALE DEJAVNOSTI:
Od 1.-5. razreda poteka športni dan- atletika. Program pripravijo razredniki in učiteljica
Cvetka Škrlec.
Od 5.-.9. razred pouk poteka po urniku.

PROGRAM:
Sreda, 2. 10. 2013 - 7. razred
ŽIVAL: KRANJSKA ČEBELA- (Predstavniki razreda se ob 8.00 uri oglasijo v svetovalni službi z
besedilom, ki ga bodo prebrali po šolskem radiu. V jedilnici šole izobesijo plakat in poskrbijo za
glasbo).
OSTALE DEJAVNOSTI:
6. razred ima naravoslovni dan – obdelava podatkov.
Ostali razredi imajo pouk.
Nekateri učenci se udeležijo otvoritve razstave v avli J. Hudalesa v Lenartu. Vodi jih učiteljica Ana
Šuster Kraner.
PROGRAM:
Četrtek, 3. 10. 2013 - 6. razred
ŽIVAL: KOKOŠ- (Predstavniki razreda se ob 8.00 uri oglasijo v svetovalni službi z besedilom, ki ga
bodo prebrali po šolskem radiu. V jedilnici šole izobesijo plakat in poskrbijo za glasbo).
OSTALE DEJAVNOSTI:
Učenci od 1.-5. razreda imajo pouk do 11. 05, nato sledi sprejem prvošolcev v šolsko
skupnost. Program vodi in pripravi učitelj Tadej Sternad. Ob 12. uri sledi kostanjev piknik.
Za kostanje poskrbijo razredne skupnosti. Lahko starši pečejo kostanje.
Učenci od 6. do 9. razreda imajo pouk po urniku.

PROGRAM:
Petek, 4. 10. 2013 - 5. razred
ŽIVAL: LIPICANEC- (Predstavniki razreda se ob 8.00 uri oglasijo v svetovalni službi z besedilom, ki
ga bodo prebrali po šolskem radiu. V jedilnici šole izobesijo plakat in poskrbijo za glasbo).
OSTALE DEJAVNOSTI:
NARAVOSLOVNI DAN – TRŽNICA POKLICEV
Učenci od 1.– 3. razred imajo delavnice o poklicih (oddaja po TV, možnost predstavitve
staršev, izdelajo plakate na temo poklici). Delavnice vodijo razredniki.
Učenci 4. in 5. razred – malica bo ob 8. 30 uri nato sledi odhod v Maribor, obisk azila za živali.
Spremljevalci: Alenka, Darinka in Barbara. Vračajo se ob 11. 30 uri.
Učenci od 6., 8. in 9. razreda imajo do 10. ure tehnični dan po razredih. Učitelji, ki v teh
razredih ta dan poučujejo, pripravijo dejavnosti oz predstavitve posameznih poklicev iz
njihove stroke. Učenci 9. Razreda bodo v tem času reševali vprašalnik o poklicni poti v
računalniški učilnici. Po malici sledijo do 12. ure predstavitve poklicev, maser, aranžer,
cvetličar, zobozdravstveni tehnik, vojak…
Učenci 7. razreda imajo projekt v knjižnici Lenart - Rastem s knjigo. Vodi Barbara Waldhutter.

OD 12.00 URE DO 14. 00 URE SLEDI PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL V
TELOVADNICI ŠOLE. Udeležijo se predvsem učenci od 4. do 9.
razreda. Sodelujejo vsi učitelji.
JEDILNIK V TEDNU OTROKA NA OŠ J. HUDALESA JUROVSKI DOL
DAN
ponedeljek

torek

sreda
četrtek
petek

MALICA
Testenine z zelenjavo in
piščančjimi trakci, metin
čaj, sadje
pečena hrenovka s sirom,
kruh, gorčica, bela kava,
jabolko
Žganci, mleko/kava,
banana
kuhan pršut, kuhano jajce,
črni kruh, čaj, jabolko
Pizza, čaj, hruška

KOSILO
Zelenjavna juha, bučni polpeti, kuhan krompir s
peteršiljem, paradižnikova solata, sadna kupa
Milijonska juha, pečen file vitkega soma, blitva s
krompirjem, mešana solata, sladoled
Špinačna juha, kus kus s popečeno zelenjavo, goveji
zrezki v omaki, radič, lubenica
Cvetačna juha, rižota po mediteransko, zelena solata
s koruzo, sadna rezina
Paradižnikova juha, krompirjevi njoki z mesno
omako, mešana solata, melona

Pripravili: Maja Mencigar in Aleksandra Kuntner
Jurovski Dol, 9. 9. 2013

