
OBVESTILO ŠOLSKE SKUPNOSTI 

TEDEN OTROKA® 2022 

SKUPAJ SE IMAMO DOBRO 

od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022 

 

 

Letošnji Teden otroka®, ki že od leta 1954 poteka vsak prvi teden v oktobru, nosi sporočilo 

SKUPAJ SE IMAMO DOBRO. V tem tednu se bomo še posebej posvetili pogovorom o 

medosebnih odnosih in se posvetili druženju z vrstniki. Podatki TOM telefona kažejo, da je 

prav prijateljstvo nekaj, po čemer mladi najbolj hrepenijo; da imajo družbo, v kateri se dobro 

počutijo, si zaupajo, se pogovarjajo ter nizajo skupne dogodivščine. Da bi otroke kar čim bolj 

spodbudili k novim skupnim dogodivščinam, seveda "v živo" s prijatelji, tokratna glasbeno 

obarvana poslanica nosi naslov "Skp se mava dobr" , njen avtor in izvajalec pa je priljubljeni 

raper NIPKE, ki je tudi letošnji ambasador Tedna otroka®.  
https://www.youtube.com/watch?v=349NVYezYOA 

https://www.youtube.com/watch?v=349NVYezYOA


V Tednu otroka se na OŠ Stara Cerkev pridružujemo naslednjim projektom in natečajem: 

1. MESEC SKUPNEGA BRANJA (nadaljevanje projekta) 
 

 
 

Rdeča nit NMSB 2022/Beremo skupaj je povezava med branjem in gibanjem. 

Na šoli bodo starejši brali mlajšim. Kulturo branja in gibanja bomo povezali s kulturno-

športnim dnevom za devete razrede, na katerem bomo obiskali Trubarjevo domačijo, se 

prehodili po njegovi rojstni vasi in ob cerkvici v Rašici brali Trubarjevo besedilo. Starejše 

učenke pa bodo prebirale pravljice pred gibalnimi odmori učencem in učenkam od 1. do 3. 

razreda. 

2. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 

 

Dogodek na OŠ Stara Cerkev: Iz starega v novo  RAZSTAVA 

https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve 

https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve


3. AKCIJA DROBTINICA V SODELOVANJU Z OZRK KOČEVJE in  

ZBIRALNA AKCIJA OTROŠKI IN ŽENSKIH OBLAČIL TER OBUTVE 

 

 

 

4.  RTM KOČEVSKA: 150 LET SREDNJEGA ŠOLSTVA NA KOČEVSKEM 

 

 

 

Dogodek na OŠ Stara Cerkev: projektna dneva, razstava, kronika naše šole. 

5. DEJAVNOSTI V TEDNU OTROKA 

DAN  DEJAVNOST 

PONEDELJEK, 3 .10.  202 ŠOLSKI RADIO 

NACIONALNI MESEC 

SKUPNEGA BRANJA 

 

 

 

 

DNEVI EVROPSKE 

KULTURNE DEDIŠČINE 

- Šolski radio ob 

Tednu otroka 

- glasba med odmori 

- dan brez ocenjevanja 

- gibalni odmor 

- starejši berejo 

mlajšim 

- RU: pogovori o 

druženju in 

medosebnih odnosih 

 

 

- zbiranje starinskih 

učnih pripomočkov 



ZBIRALNA AKCIJA 

OBLAČIL IN OBUTVE 

TOREK, 4. 10. 2022 KD (9. r.)  

ND (3. r.) 

 

 

 

 

 

 

ZBIRALNA AKCIJA 

OBLAČIL IN OBUTVE 

- Obisk Trubarjeve 

domačije in 

knjigoveška 

delavnica 

- Skrb za zdravje 

- glasba med odmori 

- dan brez ocenjevanja 

- gibalni odmor 

- starejši berejo 

mlajšim 

- RU: pogovori o 

druženju in 

medosebnih odnosih 

SREDA, 5. 10. 2022 NACIONALNI MESEC 

SKUPNEGA BRANJA 

SAMOPOSTREŽNA 

MALICA 

AKCIJA DROBTINICA 

 

ŠOLSKA SKUPNOST 

POZDRAV OTROKOM  

ZBIRALNA AKCIJA 

OBLAČIL IN OBUTVE 

- glasba med odmori 

- dan brez ocenjevanja 

- gibalni odmor 

- starejši berejo 

mlajšim 

- RU: pogovori o 

druženju in 

medosebnih odnosih  

- prodaja kruha 

- sestanek ŠS (5. uro) 

- KCK Kočevje ob 17h 

ČETRTEK, 6. 10. 2022 RTM KOČEVSKA  

od 1. do 9. razreda 

 

 

 

- Predavanje M. 

Petroviča o šolstvu 

na Kočevskem  

- Likovne, tehnične, 

kulturne, 

naravoslovne, 

zgodovinske, športne 



 

ZBIRALNA AKCIJA 

OBLAČIL IN OBUTVE 

delavnice od 6. do 9. 

razreda 

- glasba med odmori 

- gibalni odmor 

 

PETEK, 7. 10. 2022 RTM KOČEVSKA 

od 6. do 9. razreda 

DNEVI EVROPSKE 

KULTURNE DEDIŠČINE 

ZDRAVA ŠOLA 

od 1. do 9. razreda 

 ZBIRALNA AKCIJA 

OBLAČIL IN OBUTVE 

- glasba med odmori 

- gibalni odmor 

- priprava razstave 

- šolska kronika 

 

 

- skupno razgibavanje 

na šolskem dvorišču 

(3. ura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stara Cerkev, 26. 9. 2022                                                                         zbrala Irena Hodnik,  

                                                                                             mentorica ŠOLSKE  SKUPNOSTI 


