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 Pripravili: Učitelji in učenci PŠ Iška vas 

 

Iška vas; oktober 2021  



 

KO PRAVLJICE SPREGOVORIJO IN OŽIVIJO… 

Mesec oktober smo učitelji z učenci posvetili pravljicam in 

ljudskim povestim s celega sveta. Radovednost nas je 

vodila po Evropi, Aziji, Ameriki, povsod je bilo lepo, a 

najlepše doma.  

Preverjali smo pravljično dognanje, ali se sončnica res 

obrača za soncem? Izvedeli smo, zakaj ima vsak fižol na 

boku šiv in se tudi spraševali, kako ima lahko najlepši cvet 

pšenica?  

Bogastvo pravljic spregovori, ko dobijo pogum, da 

zaživijo. So kot seme, ki vzklije, raste in se razvija, nas 

nahrani in tako naprej iz roda v rod še na milijone let. 

Živa pravljica iz Iške vasi je oživela v vinotoku. Označuje 

čas, ko »vino teče« v sode v času trgatve... Ko nas narava 

obdari z bogato letino, za katero smo ji hvaležni. Ko se 

kolesa učenja že utečeno vrtijo, z namenom, da iz dneva v 

dan spoznavamo – kaj ponuja življenje. 

Dobrodošli skozi naše pravljično potovanje… 

 

 

  

 

 



Kraljična Sončnica 

(Romunska pravljica) 

Kalitev sončničnih semen: 5.10.2021, na dan učiteljev 
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Kaj bi učitelji brez učencev in kaj bi učenci brez učiteljev? 
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Upamo, da se nam bo radovednost obrestovala. 
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Nekaj se dogaja… A vidiš to? 
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Izvedel-a sem, da seme za kalitev ne potrebuje prsti. Zadostujejo že sobna 

temperatura, voda in kisik. 
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Rast sončnice. 
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Iz majhnega zraste veliko… 
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Sončnice so dobile novega lastnika. 
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Fižolček je počil 

(Slovaška pravljica) 

In smo šli… Na pot… Iskati odgovore na vprašanja: 

Ali preko Iške pelje brv? 

Kje sta ogelček in slamica? 

Kje fižolček? 
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Nismo našli ne brvi, ne ogelčka, ne slamice, ne fižolčka. Spoznali pa smo 

prod in raziskovali predmete, ki na vodi plavajo oziroma potonejo. 

Dogovorili smo se, da plavalci 1. razreda tokrat ostanemo na suhem. 

Kamen potone, list plava, veja plava,… Prišli smo na idejo, da izmerimo še 

pretok Iške. Voda je res imenitna igrača… V zabojnik za embalažo smo 

odnesli tudi plastenko, ker ne spada ob bregove Iške. 

 

 

 

 



Odpadna embalaža – neprimerno odvržena je ogledalo nevzgojenih 

posameznikov. Bodimo boljši od njih. 
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Preverili smo, ali ima res vsak fižol na boku šiv. Ima. 
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Rast fižola. 
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Čudež narave. 
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