
                                                               
 

POROČILO – RAKETNA POŠTA2 

Z raketno pošto2 sem hotela spodbuditi učence na matični in podružnični šoli, 

da bi sodelovali v mednarodnem natečaju PoimenujmoPlanet, ki je potekal do 

konca oktobra. Sodeluje več kot 70 držav. Geslo letošnje obletnice "100 let pod 

skupnim nebom" poudarja mednarodno povezanost in skupni trud za 

spoznavanje vesolja. Vsaki sodelujoči državi dodelijo planetarni sistem, eksoplanet 

in matično zvezdo. 

Za učitelje sem pripravila dopis z navodili, za učence obeh šol pa plakat z 

navodili. 

SODELOVANJE V NATEČAJU: 

V 3.a razredu poštarji kometki in učiteljica Maja predlagamo, da 

naša šola sodeluje v natečaju PoimenujmoPlanet. 

 

KORAKI ZA SODELOVANJE: 

1. Sodelujete lahko kot posamezen 

razred oz. posamezna šolska 

skupina. 

V kolikor bi želeli sodelovati kot posamezen razred, se prijavite 

kot šolska skupina. V razredu priredite natečaj za ime zvezde in 

za ime planeta ter izberite najbolj domiselno ime. Pojdite na 

spletno stran www.portalvvesolje.si  in vnesite vaše predloge. 

Čas: do konca oktobra. 

 

http://www.portalvvesolje.si/


                                                               

2. Sodelujemo lahko kot šola. 

V tem primeru ponovite postopek iz 1. koraka, le da imeni, ki ste 

ju v razredu izbrali za ime zvezde in planeta, posredujete v 3.a 

razred do srede, 23. 10. 2019. 

Učenci 3.a razreda bomo izbrali najbolj domiselni imeni, 

pregledali ali ustrezata navodilom za izbiro planeta ter imeni, v 

imenu cele šole, poslali na spletni obrazec za vnos predlogov. 

Želimo vam veliko zabave ter da se ob tem naučite tudi kaj 

novega. 

 

Prade, 9. 10. 2019                        Učenci 3.a in učiteljica Maja 

POTEK RAKETNE POŠTE2 V 3.A RAZREDU: 

   1. Z učenci smo si ogledali video posnetek o 

natečaju. Za vsakega učenca sem pripravila list na katerega je napisal ime za 

zvezdo in eksoplanet ter utemeljitev, zakaj je izbral takšno ime. 



                                                               

       2. Učenci so si 

pri izbiri imena pomagali z navodili na plakatu. 

  3. Učenci so svoje predloge pripeli na pano. 

Naslednji dan je vsak učenec predstavil imeni. Učenci so izbirali najboljši imeni 

tako, da so dali svoj glas (na list so narisali planetek ali zvezdo) dvem predlogom. 

      4. Zmagala sta predloga dveh 

učencev: PUHICA za zvezdo in COFEK za planet ter ANSO za zvezdo in HITBI za 

planet. Oba predloga sem prijavila na natečaj. 

Prade, 25. 10. 2019                                                                 Učiteljica 3.a Maja Kodarin 


