
DEJAVNOSTI V VESELEM DECEMBRU
od 1. do 2. decembra 2022

OŠ IG
RAZREDNA STOPNJA

OŠ IG
PREDMETNA STOPNJA

PŠ GOLO PŠ IŠKA VAS PŠ TOMIŠELJ

 1.a, 1.b (celotni december)

- decembrski koledar

- branje pravljic z božično 

vsebino , petje pesmi

- jutranja umirjena glasba ob 

svečkah

- medrazredna čajanka v 

kotičku

 4.b - izdelovanje 

prazničnih venčkov za vso 

šolo

 4. in 5. razredi – pisma za 

lepši dan

 Postavitev smrečice, 

prižig lučk, okrasitev 

matičnih učilnic

 Začetek odpiranja 

šolskega adventnega 

koledarja.

 Žrebanje razrednikov za 

igro Skriti prijateljski razred, 

obveščanje učencev o 

izboru/načinu igre – potek 

igre do 16. 12.

 Decembrski koledar: z 

dnevno zabavnimi nalogami 

in drobnimi presenečenji, ki 

jih preberemo vsako jutro v 

jutranjem krogu.

 Priprava vabil in plakatov 

na bazar.

 Otvoritev pravljičnega 

kotička ob kaminu. Jutranje 

branje, pripovedovanje 

pravljic po želji učencev.

 Decembrski koledar z 

različnimi zabavnimi 

nalogami in presenečenji.

 Pogovor ob svečkah in 

umirjeni glasbi v času JV in 

jutranjega kroga - vsak dan v 

mesecu.

 Prinašanje in igranje 

družabnih iger v času JV, 

odmorov in PB – vsak dan v 

mesecu.

 Branje pravljic z 

novoletno  vsebino v času 

JV in PB.

 izdelki za novoletni bazar, 

 jutranji krog in praznični 

koledar,

 najljubša igrača.



DEJAVNOSTI V VESELEM DECEMBRU
od 5. do 9. decembra 2022

OŠ IG
RAZREDNA STOPNJA

OŠ IG
PREDMETNA STOPNJA

PŠ GOLO PŠ IŠKA VAS PŠ TOMIŠELJ

 sodelovanje pri 

organizaciji (dekoraciji) 

božično-novoletnega 

bazarja, priprava izdelkov

 okraševanje učilnic in 

hodnikov (4. in 5. razred)

 Izmenjevalnica igrač -

2.a,b in 3.a,b,c

 Knjižničarka v razredu 

ali v knjižnici pod jelko 

prebere praznično 

pravljico

 4. in 5. razredi – pisma 

za lepši dan

 Dan za 

božična/praznična 

oblačilain FOTOKOTIČEK

 Branje zgodb o 

zanimivih in posebnih 

osebah ob jelki v knjižnici

 Praznični šolski radio

 Šolsko področno 

tekmovanje v košarki za 

učence

 Bazar

Matematične igre za 

popestritev

 Bazar za starše PŠ 

Golo 

 Druženje ob kaminu 

– branje pravljic 

 Bazar

 Branje pravljic z 

novoletno  vsebino v 

času JV in PB 

 dekoracija šolskih 

prostorov,

 jutranji krog in 

praznični koledar, 

 menjalnica igrač, 

 novoletni bazar,

 krasitev smreke in 

prižig lučk,

pravljični kotiček ob 

novoletni jelki



DEJAVNOSTI V VESELEM DECEMBRU
od 12. do 16. decembra 2022

OŠ IG
RAZREDNA STOPNJA

OŠ IG
PREDMETNA STOPNJA

PŠ GOLO PŠ IŠKA VAS PŠ TOMIŠELJ

 Pisanje voščil za 

občane in starše

 Pisanje voščilnic – 4. in 

5. razred

 Izmenjevalnica igrač -

2.a,b in 3.a,b,c

 Dan za 

božična/praznična 

oblačila in FOTOKOTIČEK

 Branje zgodb o 

zanimivih praznovanjih 

po svetu ob jelki v 

knjižnici

 Praznični šolski radio

 Šolsko medobčinsko 

tekmovanje v nogometu 

za učenke 

 Zaključek igre Skriti 

prijateljski razred (petek, 

16.12.)

 Šolski ples za učence 8. 

in 9. razreda

 Začetek božično -

novoletne pošte (iskrene 

želje, skriti prijatelj)

 Škatlica lepih besed in 

skritih sporočil za sošolce

 Glavni odmori na 

prostem – vse dni do 

konca meseca

 Izmenjevalnica knjig 

 Branje pravljic z 

novoletno  vsebino v 

času JV in PB 

 Odpiranje škatlice in 

prebiranje sporočil 

 jutranji krog in 

praznični koledar, 

družabne igre, 

 pravljični kotiček ob 

novoletni jelki ali kaminu, 

 praznični kino, 

 praznične delavnice, 

praznični nabiralnik in 

lepe misli 



DEJAVNOSTI V VESELEM DECEMBRU
od 19. do 23. decembra 2022

OŠ IG
RAZREDNA STOPNJA

OŠ IG
PREDMETNA STOPNJA

PŠ GOLO PŠ IŠKA VAS PŠ TOMIŠELJ

 Izmenjevalnica igrač -

2.a,b in 3.a,b,c

 4. in 5. razredi – skriti 

Božiček/prijatelj

 Dan za 

božična/praznična 

oblačila in FOTOKOTIČEK

 Branje zgodb o dobrih 

delih ob jelki v knjižnici

 Praznični šolski radio

 Obešanje lepih želja na 

oglasne deske po šoli

 Novoletna prireditev in 

prireditev pred državnim 

praznikom

 Tekma med učitelji in 

učenci

Med razredno 

druženje - skupni 

odmori, petje in ples 

(skriti talenti) 

 Proslava ob dnevu s.in 

e.  z prednovoletnim 

pridihom. Druženje z 

otroci  vrtca in 

zaposlenimi na PŠ Golo –

 Obisk presenečenja.

 Izmenjevalnica igrač 

 Škatlica lepih besed in 

skritih sporočil za sošolce

 Branje pravljic z 

novoletno  vsebino v 

času JV in PB 

 Odpiranje škatlice in 

prebiranje sporočil

 Novoletna prireditev 

 Rajanje in druženje 

 jutranji krog in 

praznični koledar,

 praznične delavnice, 

 pravljični kotiček ob 

novoletni jelki ali kaminu, 

pojemo in plešemo, 

 šolska prireditev, 

 odpiranje daril in 

branje sporočil iz 

prazničnega nabiralnika, 

 povabimo otroke iz 

vrtca, novoletno rajanje 


