
1. ŠOLSKI DAN V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

NA PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI GOTOVLJE 

 

15 prvošolčkov pričakujeta šola in razredničarka Anja Krajnc Zakonjšek. 

        

 

Pričakali so jih tudi pomembni gostje: ravnateljica Andreja Špajzer, Predsednik KS Gotovlje, Janez  

Trobiš in podžupan občine Žalec, Roman Virant.  

 



Vsak od njih je prvošolcem in njihovim staršem namenil nekaj vzpodbudnih besed. 
 

 

            

 

 

 



Učiteljici sta učencem s pomočjo lutk čebelic Lili in Bineta predstavili, kako si je Bine pripravil šolsko 

torbico in se prvič odpravil v šolo. 

                     

 

Učenci so ob igrici uživali. Prav zabavno se jim je zdelo, ker Bine sprva ni maral v šolo, 

a ga je Lili prepričala. Nazadnje si je vse potrebščine zložil v torbico in se odpravil, kot 

oni, v šolo.  
 

 



Sledil je pozdrav razredničarke.  

Učenci so ji pozorno prisluhnili. 

 

 

Prisluhnila sta ji tudi Lili in Bine, ki sta se pridružila učencem, saj jih bosta spremljala skozi 

celotno šolsko leto, z njimi pela, spoznavala okolje, se učila črk in številk, brala, pisala, 

računala. 

 

 



Učenci so ponovili zaprisego, da bodo vztrajni, marljivi, da bodo pridno vadili, se učili, da 

bodo pomagali drug drugemu in bodo spoštljivi do vseh. 

       
 

Vsak od njih je nato prejel rumeno rutico, da bo varen tudi v prometu. S simboličnim preskokom 

palice pa so postali čisto pravi PRVOŠOLCI. 

                   



Poiskali so svoje torbice s potrebščinami in jih pričeli zlagati vsak v svoj predalčke v omarici. 

 
 

  Če so zmogli? Kar poglejte si tole. Povsem samostojno zmorejo urediti vse, če se   

potrudijo. In so se. Le poglejte te vzorno urejene predalčke in torbice. 

 

 



Malo so zadihali, naredili nekaj vaj, potelovadili in se lotili slikanja znakov, s katerimi 

bodo označili svoje obešalnike v garderobi in predalčke v razredu. Odlično jim je šlo! 

 

 
 

Takole so označili vsak svoj obešalnik v garderobi in nanj obesili svoji vrečici. 

    



Tako pridni otroci si zagotovo zaslužijo nagrado. In seveda so jo dobili. TORTO namreč. 

Z veseljem so jo pojedli. 

 

 

 



IN TOLE SMO MI,  

tisti, ki se bomo v šolskem letu 2022/23 v 1. razredu Podružnične osnovne šole Gotovlje 

skupaj igrali, prepevali, telovadili, slikali, učili, brali, pisali, računali, smejali, tolažili…  

Petnajst prvošolčkov, razredničarka Anja Krajnc Zakonjšek, učiteljica Mojca Uranjek, ki 

bo vsak dan nekaj časa z nami pri pouku in učiteljica Petra Mauko, ki bo z nami v 

podaljšanem bivanju. 

 

 


