
Dan dejavnosti na OŠ Rodica 

V četrtek, 8. 3. 2010, smo na OŠ Rodica pod mentorstvom učiteljice Irene Lapanje organizirali 

dan dejavnosti, na katerem so učenci lahko pokazali, česa so se letos naučili in kaj vse so ob 

pomoči svojih mentorjev naredili. 

Pomladni dan se je v eni od učilnic pričel ob 17.00 z debato na aktualno temo: ENERGIJA 

OBNOVLJIVIH VIROV JE BOLJŠA KOT JEDRSKA ENERGIJA. Debata je bila zanimiva, saj sta se 

nasprotni ekipi zares potrudili, da sta dokazali vsaka svojo trditev. Tako afirmacija kot 

negacija sta imeli izjemne argumente, debaterji pa so nastopali samozavestno, saj so se na 

debato dobro pripravili. Ob 18.00 je v avli potekala uvodna prireditev s pevskimi in plesnimi 

nastopi. Nastopale so vse generacije od najmlajših učencev s kratko pesmico do osmošolcev 

z rock pesmijo ob spremljavi električne kitare. Nato so se v avli odvijale različne predstavitve. 

Učenci 7. b-razreda so se predstavili s kratko gledališko igrico v angleščini The Lost book. 

Takoj za njimi pa so nastopili člani gledališke skupine 6. razredov z igrico Pepelkini čeveljci. V 

drugi učilnici smo si lahko ogledali predstavitve raziskovalnih nalog. Učenci so raziskovali, če 

»otroci zares zavržemo preveč hrane« ter »probleme, ki jih povzročajo plastične vrečke«. 

Raziskave so pokazale, da starejši kot smo otroci, več hrane zavržemo, in da kljub osveščanju 

ljudi o nevarnosti onesnaževanja s plastiko ljudje vseeno kupujejo plastične vrečke, ki jih 

nato odvržejo v okolje. Mladi raziskovalci so ugotovili še, da na osveščenost o problemih s 

plastičnimi vrečkami vpliva tudi izobrazba ljudi. Predstavila se je učenka, ki je govorila o 

življenju  Leonarda Da Vincija, človeku, ki je že v času renesanse narisal helikopter, kakršnega 

imamo danes, in znamenito Mono Liso. V pritličju smo si ogledali predstavitev likovnih in 

kiparskih izdelkov naših mladih umetnikov. Predstavljena je bila tudi Kofutnikova domačija, 

400 let stara hiša v Jaršah. Na koncu pa smo odšli še v šolsko kuhinjo, kjer so učenci pripravili 

tradicionalni angleški zajtrk. Skuhali so fižol, palačinke, klobasice, jajca, gobe, paradižnik, 

šampinjone, toast in slanino. Vsak obiskovalec se je lahko do sitega najedel. Na koncu smo 

izvedeli tudi, da angleži od zajtrka pa vse do poznega kosila ne jedo ničesar, saj se za zajtrk 

dobro najedo. 

Prireditev je bila zelo zanimiva, zato upamo, da jo bomo še kdaj izvajali. 

Urban Videmšek, 9.a 

OŠ Rodica 

 


