
MI   SMO  6. a  
 

Naš 6. A-razred šteje 26 učencev. 16 dečkov in 10 deklic. Naša razredničarka je gospa 

Vlasta Povše. Večina nas živi v Mozirju, nekaj se jih v šolo vozi  iz Šmihela, nekaj iz Lepe 

Njive, po eden pa iz Krope, Rečice ob Savinji, Nazarij in Skornega pri Šoštanju.         

                                                                                                                    

V razredu se zelo dobro razumemo. Radi se zabavamo, kdaj tudi pošalimo in kaj 

ušpičimo. Včasih se tudi skregamo, a to po navadi ne traja dolgo. Radi si tudi pomagamo. 

Večina nas je skupaj že od vrtca, torej se poznamo že skoraj 9 let. Nekaj novih sošolcev 

smo dobili v 4. razredu, dva pa sta se nam pridružila letos. Učitelj Jure večkrat poudari, 

da smo zelo športen razred. Pa še res je. V razredu je zelo veliko športnikov (6 

rokometašev, 3 nogometaši, hokejist ter balerina in 3 odbojkarice). Ne manjka pa nam 

niti glasbenikov (dva sva pianista, kitarist, 3 harmonikaši, klarinetist in citrarka), veliko 

nas poje pri šolskem mladinskem pevskem zboru. 

Mislim, da smo kar priden razred. Včasih sicer kdo pozabi kakšno domačo nalogo ali pa 

malo preveč klepetamo, drugače pa se radi potrudimo in naredimo vse, kar učitelji od 

nas pričakujejo. Pri urah slovenščine smo po skupinah zaigrali igro Bedak Pavlek.                                                                                                                      

Kljub temu da so v letošnjem šolskem letu za nami komaj prvi trije meseci, se je zgodilo 

že veliko zanimivega. Športni dan (kolesarjenje, kros, plavanje), dva kulturna dneva 

(ogled predstave Erazem in potepuh v Celju in ogled opere Figarova svatba v Ljubljani), 

zgodovinski dan (obisk  muzeja na velenjskem gradu), tehniški dan (izdelava izdelkov za 

bazar) ter naravoslovni dan (predavanje medicinske sestre).  

Te dni nas čakajo ustna in pisna ocenjevanja, potem sledijo prazniki in konec januarja 

konferenca ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja.  Februarja 2018 zimske počitnice, 

marca še šola v naravi, maja nacionalno preverjanje znanja, vmes ocenjevanja in tako vse 

tja do junija.  

Ali Ernecl 

 

 

 

 

 



MOJ RAZRED 

Ker smo septembra za en razred napredovali, 

smo uradno kot 6. a  na predmetni stopnji pristali. 

Vsak svojo smo omarico dobili 

in zelo hitro ugotovili, 

da se bomo letos veliko več učili. 

Na urniku zdaj kar 11 predmetov imamo 

in za vsakega se v drugo učilnico podamo. 

Pri SLOVENŠČINI pridno spise  pišemo 

ter velike začetnice in samostalnike z našo razredničarko spoznavamo. 

Pri MATEMATIKI seštevamo, množimo, delimo 

in se zelo hitro kaj novega naučimo. 

Pri ANGLEŠČINI slovarčke dopolnjujemo 

in vso staro snov nadgrajujemo. 

Rišemo, lepimo, žagamo 

ko pri TEHNIKI svoje knjižice in škatlice delamo. 

Pri GOSPODINJSTVU kuhamo 

in se o izdelkih ter potrebah pogovarjamo. 

Pri ZGODOVINI smo se med zgodovinske vire zakopali, 

medtem ko smo pri ZEMLJEPISU že v vesolje in na druge planete odpotovali. 

Pri  LIKOVNI UMETNOSTI barve, mreže ter liste kombiniramo, 

medtem ko pri GLASBI  nekateri že mutirajo. 

Agregatna stanja ter tokove pri NARAVI opazujemo, 

pri ŠPORTNI pa pridno gole zabijamo. 

Izbirne predmete redno obiskujemo 

in vsi ob šoli še kaj dodatno ustvarjamo. 

Smo pridni in nasmejani, 

vedno malo razigrani, 

v šolo radi hodimo 

in ocene zbiramo. 

                                                                                           Ali Ernecl 

 


