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Želimo vam
obilico veselja ob
branju!

UVODNIK

Drage bralke, spoštovani bralci Ingoličevega dnevnika!

ŠOLSKI ČASOPIS
učencev in učiteljev
OŠ Spodnja Polskava,
podružnice Zgornja
Polskava in
podružnice Pragersko

Šolsko leto se počasi izteka, pred mano je nova številka Ingoličevega dnevnika. Zelo
ponosno ga prebiram, vrstico za vrstico in občudujem dodane fotografije. Ob pregledu se mi budijo čudoviti spomini, kaj vse smo se v tem šolskem letu učili, doživeli, dosegli in velikokrat presegli svoje znanje in zmožnosti.
Čestitke avtorjem in mladim novinarjem z mentorico ga. Matejo Pučko Erhatič za
12. številko našega dnevnika.
Skupaj smo se trudili za vzpostavitev varnega in ustvarjalnega učnega okolja, ki je
vas, učence, usmerjalo k delu, učenju, k odgovornosti, k negovanju sočutnosti,
strpnosti, spoštovanja sebe in drugih, k razvijanju pozitivne samopodobe. Da je bilo
naše delo tudi to šolsko leto odlično opravljeno, potrjuje 15 županovih petic, 21
priznanj zlatim bralcem, diamantni kenguruji, nagrada za najboljše raziskovalne
naloge, pa zlata, številna srebrna in bronasta priznanja ter številni športni dosežki.
Vsa ta dragocena bera pa ni dosežek samo za učence, ampak tudi za nas učitelje,
mentorje in starše, ki smo skrbno bdeli nad tkanjem uspehov, na katere smo ponosni vsi: vi učenci, vaši starši in delavci šole. Iskrene čestitke!
Po odlično opravljenem delu sledijo zaslužene počitnice. Izkoristite jih za prijetna
doživetja in naj bodo polne druženj z družino in prijatelji.
Srečno, predvsem pa varno do naslednjega šolskega leta.
Danica Veber, ravnateljica

KOLOFON
NOVINARJI |učenci interesne dejavnosti Šolski časopis
MENTORICA, LEKTORICA, RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE| Mateja Pučko Erhatič, prof. slovenščine
FOTOGRAFIJE | arhiv šole
ŠOLSKI ČASOPIS dostopen na | http://www.ingoliceva.si/
IZDAJATELJ | OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava | junij 2019
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UTRINKI Z DELAVNIC POPESTRIMO ŠOLO
V novem koledarskem letu smo svojo ustvarjalnost
krepili z izdelovanjem različnih izdelkov, povezanih z
letnimi časi in prazniki. Nastali so izdelki iz papirja in
kartona, das mase, odpadnih materialov, volne.
S pomočjo quilling tehnike smo sestavljali različne rože,
živali ter izdelali voščilnice. Z izdelki smo razveseljevali
svoje bližnje in krasili naše domove.
Brali smo različne knjige, spoznali zanimive junake in se
naučili veliko novega. Najlepše pa je bilo poustvarjati.

Igrali smo se različne družabne igre, se razgibavali in se
lotili iskanja skritih jajčk ter hitrostnega lova na jajce. Tekmovali smo v skupinskem sestavljanju sestavljanke. Izdelovali smo svoje igrače. Nastal je taumatrop, sestavljanka,
lovilec žogic, rakete iz slamic ter tako preizkušali svoje konstruktorske sposobnosti. Največ navdušenja je bilo nad
izdelovanjem labirinta.
Volje za kuhanje in pečenje nam ni manjkalo. Naučili smo
se pripraviti zdravo in enostavno kosilo, zato smo pripravili
špinačno lazanjo, zelenjavne tortilje, bučkovo juho, rižoto,
zelenjavne polpete, špagete s tuno, makaronov narastek s
sirom in zeleno solato iz našega vrtička.
Naše brbončice smo razvajali tudi s sočno korenčkovo torto, kvašenimi rogljički, čokoladnimi kroglicami, jogurtovimi
miškami, sadnimi cmoki in različnimi mafini.
Vseskozi smo pridno zapisovali izdelane recepte v lastne
kuharske knjižice.
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Vrtičkarji nismo počivali. Spoznavali smo zdravilna zelišča,
se jih naučili prepoznati tudi z zavezanimi očmi ter na čajanki preizkušali različne zeliščne čaje. Najbolj priljubljen je
postal metin čaj. Pripravili smo ingverjeve bonbone, ki bodo lajšali težave pri bolečem grlu. Izdelali smo valentinove
lončnice iz kosmatenih žičk. Preizkusili smo se v spomla4

danskih opravilih. Uredili smo vrt, posejali redkvico in korenček ter si pripravili solato, ki je zrastla na šolskem vrtu.
Preizkušali smo rast različnih semen (domačih in kupljenih) in iz odpadnega tetrapaka izdelali lonček v obliki krokodila, kamor smo posejali različna zelišča. Za več energije
pa smo si pripravili zdrave energijske kroglice.

PUSTOVANJE
Na pustni torek, 5. 3. 2019, v šolske klopi niso sedli učenci,
kot jih poznamo, ampak so v šolskih klopeh sedeli klovni,
zajčki, kavboji, Indijanci in Indijanke, Ninje, Supermani in
Batmani, princeske in še bi lahko naštevali.
Učenci matične šole smo imeli na pustni torek skrajšane
ure, potem pa ples v maskah v telovadnici. Ob 16. uri so se
prijavljene maske in učenci iz OPB udeležili pustne povorke
v kraju, kjer so sodelovale še druge skupine.

Na računalniških delavnicah smo se urili v nastopanju, saj
smo predstavljali Power Point predstavitve, ki smo jih vneto pripravljali. Nato smo se lotili spoznavanja programa
Word. Besedilo smo se naučili zapisati in ga urediti po navodilih. Izdelali smo vabilo na rojstni dan ter spoznali pravila varne rabe interneta.
Dejavni smo bili med zimskimi počitnicami. Največ navdušenja je bilo nad Lego dnevom, odpravili smo se na športni dan in izvedli sprostitveni dan. Za starejše učence smo
pripravili dan borilnih veščin.

Na podružnici Pragersko so se učenci od 1. do 5. c razreda
in otroci iz vrtca udeležili vsakoletne povorke po Pragerskem. Na šoli so imeli tudi prireditev. Spoznavali so zgodovino pusta, kdo si je izmislil pustno masko ter potovali skozi
šege, navade in karnevale po svetu in Sloveniji. Izbirali so
tudi najlepše maske, sledilo je pustno rajanje.

V tednu vseživljenjskega učenja smo na obisk povabili policista Simona Jarca, ki nam je na zanimiv način prestavil
poklic policista.

Maškare iz podružnice Zg. Polskava so se podale na povorko po kraju skupaj z maškarami iz vrtca, TD Viničar in gasilci
PGD Zg. Polskava. Po povorki in skupnem druženju so tudi
oni s plesom nadaljevali v avli šole.
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Izvajalka projekta Popestrimo šolo
Simona Turner
5

PRIREDITVE

Na Zgornji Polskavi pa je rdeča nit proslave bila kultura v
svoji mnogoplastnosti.
Vsi nastopajoči so odgovorno opravili nalogo, poslušalci pa
so uživali ob zvokih različnih inštrumentov, plesu, izbranih
deklamacijah in interpretacijah prvih pesniških verzov svojih sošolcev ter seveda ubranem petju šolskih pevskih zborov.

PRIREDITVE OB SLOV. KULTURNEM PRAZNIKU
6. 2. 2019 je na podružnični šoli Pragersko potekala kulturna prireditev z naslovom Kaj je kultura. Skupaj z našim
največjim slovenskim besednim umetnikom in najpomembnejšim slovenskim pesnikom, Francetom Prešernom, smo na kulturni prireditvi iskali, se dotikali kulture in
jo občudovali. Pesnik je Slovencem zapustil neprecenljiv
kulturni dosežek v obliki besedne kulture. Spomnil in
opomnil nas je, da kultura ne pomeni le pisane in rimane
besede, temveč je del vseh nas in naših vsakdanjih poti.

POMLADNA PRIREDITEV NA SPODNJI POLSKAVI
Pomlad smo na naši matični šoli pozdravili s kulturno prireditvijo, ki smo jo tokrat naslovili z mislijo Phila Bosmansa
»Ljubezen dan za dnem dela čudeže«. V torek, 19. 3. 2019,
smo v šolsko telovadnico povabili vse nam drage osebe, da
bi se skupaj sprehodili skozi razmišljanja o tem, kaj je v življenju zares pomembno in kaj ne.
V pestrem kulturnem programu so naši učenci ponovno
izkazali svoje mnoge talente, saj so se predstavili kot pesniki, igralci, glasbeniki, plesalci in še kaj. Čisto za konec pa so
nas prevzeli še člani ansambelske igre, ki so ponovno oživili
ošabno Prešernovo Urško.

Na matični šoli so se imeli učenci priložnost prijaviti na
natečaj z naslovom LJUBEZEN DO ZNANJA (prosto po Prešernu). Izbirali so lahko med štirimi sklopi ustvarjanja, in
sicer iz literarne umetnosti, likovne umetnosti, glasbene
umetnosti, plesa in deklamacij ter recitacij.
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INGOLIČEVA SPOMINSKA URA

pismenk. Učence je na zanimiv način naučila pisanja nekaterih besed in predstavila, kako se je zapis skozi stoletja
spreminjal. Učenci so ugotovili, da zapis niti ni tako težak,
ob tem so se tudi zabavali in se na koncu naučili tudi nekaj
izrazov v kitajščini. Glede na to, da namerava ga. Jen preživeti v Sloveniji še pet let, bi jo želeli še kdaj povabiti med
naše učence, saj se jim je njena predstavitev zdela zelo
zanimiva in poučna.

TEDEN PISANJA Z ROKO
Teden od 21. do 25. januarja je bil v Sloveniji označen kot
Teden pisanja z roko. Pod vodstvom Društva Radi pišemo z
roko je sodelovalo 109 osnovnih in srednjih šol, knjižnic,
medgeneracijskih centrov in drugih ustanov.
22. 1. 2019 so se Tednu pisanja z roko pridružili tudi naši
učenci od 4. do 9. razreda. V času razrednih ur so prepisali
odlomek iz knjige Antona Ingoliča Zgodbe mojega jutra. Po
izvedeni uri so se lahko prijavili na tekmovanje v lepopisju.
Na 1. tekmovanje v lepopisju za Ingoličevo pero se je prijavilo kar 97 učencev vseh treh šol.

SPOMINSKA URA OB OBLETNICI SMRTI
ANTONA INGOLIČA
11. 3. smo na vseh treh šolah s kratkim kulturnim programom obeležili obletnico smrti pisatelja Antona Ingoliča.
Na prireditvah smo razglasili tudi najboljše na tekmovanju
iz lepopisja za Ingoličevo pero, ki so prejeli priznanja, najboljši pa tudi kaligrafsko pero.

Tekmovanje je potekalo 12. 2. 2019 ob 13. uri. Učenci so
pri tekmovanju uporabljali nalivna peresa. Dovoljen pripomoček je tudi črtalnik. Strokovna komisija učiteljic je ovrednotila izdelke, in sicer izgled, inicialko, obliko zapisa, uporabo pisanih črk in pravopis. Zmagovalci posameznih razredov so bili nagrajeni z izdelki, ki jih je prispevalo podjetje
Vivapen iz Celja, največje evropsko podjetje, ki izdeluje
pisala, predvsem nalivna peresa.
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Društvo Radi pišemo z roko je v sodelovanju z mednarodnim združenjem SILA omogočilo tudi predavanja svojih
članic. Tako je učence 9. a in b razreda v torek, 5. 2. 2019,
obiskala gospa Jen Levy iz Tajvana. Predstavila je kitajščino, kitajsko pisavo, način pisanja in njihovo kulturo. S seboj je prinesla tudi potreben material za pisanje kitajskih
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EKOKVIZ

Sprva se je predstavil voditelj letošnjega tekmovanja gospod Rok Bohinc, sledila sta pozdravna govora ravnateljice
osnovne šole, gospe Danice Veber in župana občine Slovenske Bistrice, dr. Ivana Žagarja. Za dobrodošlico so se učenci
OŠ Antona Ingoliča predstavili s krajšim kulturnim programom.

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ EKOKVIZA
Program Ekošola, ki je mednarodno uveljavljen program
celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju
med učenci in dijaki, že več let preko projekta Ekokviz razpisuje tekmovanje v ekoznanju za osnovno- in srednješolce. Tudi v šolskem letu 2018/2019 so učenci 6., 7. in 8.
razreda na ekokvizu za osnovne šole lahko tekmovali za
naslov največja ekofaca. Tekmovanje poteka na šolskem in
državnem nivoju. Učenci so letos spoznavali tri vsebine:
Podnebne spremembe (za šeste razrede), Ekosistemi in
voda (za sedme razrede) in E kot energija (za osme razrede). Šolska tekmovanja so potekala 7. februarja 2019, kjer
so ekipe treh učencev prek spletne strani skupaj in s posvetovanjem med člani odgovarjali na 30 vprašanj različnih tipov. Na državno tekmovanje so se uvrstile najboljše
ekipe iz vsake od regij (osrednjeslovenska, gorenjska, mariborska, obalna, severnoprimorska, pomurska, celjska,
novomeška regijska lestvica) ter dve drugouvrščeni ekipi iz
dveh regij, ki sta imeli največ ekip.

Tekmovanje je bilo razdeljeno na dva dela: računalniški in
ustni del. Tekmovalci so najprej odpravili v računalniško
učilnico, kjer so rešili pisni del, nato so se po dvajsetih vrnili
v telovadnico na ustni del, kjer so se pomerili drug proti
drugemu. Ustni del je potekal tako, da je bilo vseh 12 ekip
razdeljenih na 4 skupine (rdeča, modra, rumena, zelena).
Na oder sta prihajali po dve ekipi, zmagovalci vsake skupine
pa so se uvrstili naprej v polfinale.
V polfinalu sta se pomerili OŠ Apače in Anonimni poniji ter
Ekosedmarji in Ekosrajce, v finalu pa Ekosedmarji in Anonimni poniji, kjer so morali odgovoriti na sedem vprašanj.
Oboji so bili precej dobri, a na koncu je zmagala skupina
Ekosedmarji, katero so sestavljali Nik, Eva in Nika iz OŠ Jurija Vege Moravče.
Zmagovalci so povedali, da so bili na začetku zelo nervozni
in mislili, da jim ne bo uspelo, ampak potem, ko so izvedeli,
da jih je rešila beseda omrežje in da so zmagali, so bili zelo
veseli in ponosni. Njihova mentorica je povedala, da so se
tekmovalci zelo učili, zato je imela ves čas dober občutek.

V petek, 22. marca 2019, se je na naši šoli odvijalo državno
tekmovanje iz ekokviza, katerega se je udeležilo 12 ekip iz
različnih koncev Slovenije. Učenci naše šole so namreč v
lanskem šolskem letu usvojili laskav naslov državnih prvakov ter uspeh dopolnili še s tretjim mestom druge ekipe.
Tekmovanje se je pričelo ob 10.30 v telovadnici šole.

Organizator in koordinator programa ekošol, gospod Gregor Cerar, je izjavil, da je ekokviz eden izmed najpomembnejših projektov v programu ekošola, izvajajo ga že 18 oziroma 19 let. Že 11 let sodelujejo z družbo Telekom, zelo so
veseli, da imajo takšnega podpornika, ki jim je omogočil, da
lahko finančno in organizacijsko izvedejo zadeve. Povedal
je tudi, da so uspešno zaključili tekmovanje na OŠ Antona
Ingoliča Spodnja Polskava ter da je zelo vesel, da se je šola
odzvala njihovemu predlogu, da letos gostujejo pri nas.
Zdelo se mu je pošteno, da nam je pripadla ta čast, saj so
lani učenci naše šole bili državni prvaki.
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Na koncu so trud vseh tekmovalcev in navijačev nagradili
še s torto, s katero so sladko zaključili letošnje državno tekmovanje iz ekokviza.
Teja Jurič, Tjaša Rudl

100,000
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USPEŠNI MLADI »INGOLIČEVI RAZISKOVALCI«

V letošnjem šolskem letu so bili naši učenci zelo pridni in
uspešni pri pripravi raziskovalnih nalog.
Nina Grobelnik, Hana Krajnc in Špela Predan so pod mentorstvom učiteljice slovenščine, Mateje Pučko Erhatič,
pripravile raziskovalno nalogo z naslovom Ko Cankar sreča
Ingoliča, v kateri so ugotavljale, kako je z obravnavo Cankarja v šoli danes in nekoč ter kakšno znanje in mnenje
imajo o njem naši učenci in starši. Podatke za raziskovalno
nalogo so pridobivale s pomočjo anket ter analize učnih
načrtov in beril. Presenečene so bile nad ugotovitvami, da
so naši starši Cankarja v osnovni šoli obravnavali veliko
prej in podrobneje kot dandanes, predvsem pa jih je navdušilo poznavanje Cankarjevega življenja in dela učencev
naše šole.
Erik Červek Roškarič, Miha Golob in Matic Juršnik so pod
mentorstvom učiteljice glasbe, Rebeke Bračič, in učitelja
fizike ter tehnike, Davida Voduška, ustvarili svoje lastno
glasbilo, ki so ga poimenovali Tubofon. To improvizirano
glasbilo je sestavljeno iz 32 cevi, razpona malo manj kot tri
oktave. Glasbilo je sestavljeno iz gibljivih gradbenih cevi,
katerim oporo daje ohišje iz večslojno lepljenih ivernih
plošč (OSB plošče). Raziskovalna naloga temelji na tehniški
dokumentaciji, po kateri si lahko vsak posameznik izdela
podobno glasbilo.

Uspešno so raziskovali tudi naši »turisti«. Učenke Turističnega podmladka na Zgornji Polskavi, Aneja Juhart, Mia
Maša Motaln, Lana Repnik, Gaja Zupanc so pod vodstvom
mentoric Zdenke Felicijan in Nine Gošnjak razmišljale o
primernem turističnem spominku za naš domači kraj. Povabile so gospo Bredo Hajnrih, članico Turističnega društva
Viničar, da jim je pomagala pri iskanju ideje. Hitro so ugotovile, da neke vrste spominek, keks v obliki marjetice, že
obstaja, saj ga TD Viničar vsako leto deli sodelujočim na
Kresni noči. Oblika spominka je bila tako izbrana, potrebovale so le še motive. Odločile so se za prepoznavne zgradbe
našega kraja: cerkev, dvorec, kapelica … Sodelovale so tudi
z umetnico Alenko Iršič, ki jim je posodila svoje akvarele, da
so jih lahko z laserskim tiskalnikom natisnili na lesene marjetice. Izdelale so obesek za ključe, magnet in podstavek za
kozarec.
Na turistični tržnici
na Ptuju so predstavile turistično
nalogo z naslovom
Zgornjepolskavska
marjetica in dogajanje popestrile z
»marjetico sreče«.
Vsak obiskovalec
je lahko zavrtel
njihovo »marjetico
sreče« in si prislužil uporaben spominek. Če sreče ni imel,
je za tolažilno nagrado dobil keks po receptu gospe Ivice
Kiker. Učenke so na koncu dobile srebrno priznanje.
V projektu pa so sodelovali tudi učenci podružnice Pragersko, Ema Doberšek, Ana Čelan, Tinkara Soršak, Jaš Kovač,
Kristina Jurgec, Špela Hojnik in Katarina Mahmutović ter
učenka Spodnje Polskave Una Murko pod vodstvom mentoric Bojane Marin in Majde Vaupotič. Nalogo so poimenovali Pragerska Katica zaradi lokomotive Katice, ki stoji ob
pragerski železniški postaji. Izdelali so glinene magnete,
lesene obeske za ključe ter pripravili okusne maslene piškote, vse v obliki lokomotive. Za sceno stojnice so s pomočjo
gospoda Slavka Keršiča iz kartona in lesa izdelali lokomotivo Katico. Nalogo so na tržnici predstavili 20. marca. Prejeli
so zlato priznanje in še posebno priznanje za najboljšo turistično nalogo, zato so se še enkrat prestavili na zaključni
turistični tržnici, ki je potekala v sredo, 24. aprila, v Mercator Centru v Mariboru.

Obe raziskovalni nalogi smo v petek, 22. 3., odlično zagovarjali na 2. OŠ Slovenska Bistrica na Regijskem srečanju
mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije. Oboji
smo usvojili zlato priznanje in se uvrstili na državno srečanje, ki ga je 14. maja 2019 organizirala Zveza za tehnično
kulturo Slovenije, kjer so dekleta dobila bronasto priznanje, fantje pa so v kategoriji Tehnika in tehnologije –
osnovne šole dosegli 1. mesto in zlato priznanje.
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DEBATA

DRŽAVNI OSNOVNOŠOLSKI DEBATNI TURNIR
ZA IN PROTI

WSC - World Scholars's Cup

V soboto, 30. 3. 2019, je potekal Državni osnovnošolski
debatni turnir ZA/PROTI na 2. OŠ Celje. Na turnirju, kjer je
sodelovalo 34 ekip, se je razpravljalo na debatni trditvi “Za
zaščito kulturnih znamenitosti bi morali uvesti turistične
kvote.” in “Knjige so boljše od filmov.” Našo šolo sta zastopali dve ekipi, ki sta se odlično odrezali.
Ekipa “Rumene banana” iz 8. a: Ema Jesenek, Daša Šuntner in Niko Tomac je osvojila 3. mesto med začetniškimi
ekipami, Niko pa je bil 9. najboljši začetniški govorec.
Odlično se je izkazala tudi skupina “Žar mojstri” iz 9. a:
Una Murko, Ela Koren in Matjaž Korošec, ki so dosegli 1
zmago, 1 poraz in 1 neodločeno debato.

Tekmovanje World
Scholars's Cup je
dogodek, kjer si razširiš znanje, se naučiš
dela v skupini in javnega nastopanja ter
najpomembneje,
spoznaš nove prijatelje in druge kulture.
Je aktivnost, zasnovana na osnovi pridobivanja znanj iz
različnih področji kot
so zgodovina, umetnost, literatura, družbene vede, znanost in izbirno področje. Iz regijskega tekmovanja se lahko uvrstiš na šest svetovnih, ki letos potekajo v Avstraliji, Filipinih, na Kitajskem, v Kazahstanu, Južni
Afriki, Nizozemskem in zadnje tudi v Ameriki.
Naša šola se je udeležila regijskega tekmovanja v Ljubljani,
ki je potekalo 2. in 3. februarja. Zgodaj zjutraj smo se skupaj z II. gimnazijo in OŠ iz Konjic odpravili proti gostiteljski
šoli. Na otvoritveni prireditvi so nas pozdravili organizatorji
in plišaste alpake - maskota WSC-ja. Predstavili so nam
pravila tekmovanja in časovni razpored različnih dejavnosti.
Najprej smo pisali esej, v katerem smo bralca morali prepričati o debatni trditvi, ki smo si jo izbrali. Vsak v skupini si je
izbral svojo trditev iz različnega področja. Po debatnem
eseju smo pisali test o snovi, v katero smo se poglobili. Bil je
sestavljen iz 120 vprašanj iz vseh področij in zelo težek. Ko
smo končali, smo imeli kosilo. Čakala nas je samo še debata
- dogodek, na katerega smo se, tako v angleščini kot v slovenščini, urili zelo dolgo. Debatirali smo proti trem skupinam, kjer smo proti vsaki imeli različno trditev. V 15 minutah smo si med sabo morali izmenjati ideje in sestaviti tri
prepričljive ter trdne argumente, s katerimi smo podprli
propozicijsko ali opozicijsko stran. Bilo je zahtevno, vendar
nam je uspelo.
Zvečer smo se odpravili v hostel Tresor v centru Ljubljane,
kjer smo preživeli noč. Naslednji dan se je prireditev nadaljevala v Cankarjevem domu. Najprej smo imeli skupinski
kviz, kjer ima skupina majhen daljinec, s katerim izbere
odgovor na vprašanje, izpisan na zaslonu. Po tem dogodku
smo dočakali najbolj pričakovan trenutek - dobili smo plišaste alpake, ki so predstavljale nagrado za naše trdo delo in
trud, ki smo ga vložili. Po kosilu smo se odpravili na
''Scholar's Show'', kjer so se tekmovalci predstavili s svojimi
različnimi talenti. Nato se je pričela podelitev medalj in pokalov.
Naša skupina (Ana Grašič, Klara Levart Tič in jaz) je osvojila
kar 5 srebrnih in 1 zlato iz debate, eseja, kviza in testa. Po
dolgem dnevu in številnih spominih, ki smo jih pridobili,
smo se odpravili domov.

MEDNARODNI DEBATNI TURNIR
V soboto, 13. 4. 2019, je bil na podružnici Debra, OŠ Laško,
Mednarodni debatni turnir za OŠ v angleščini. Našo šolo
sta zastopali dve osmošolki, Ema Jesenek, Daša Šuntner in
devetošolka Una Murko.
Debatirali so na debatni trditvi ”We should introduce tourist quotas for protection of popular tourist destinations.” in “Students should be allowed to use smart phones
in classes.”
Naša ekipa Daisies
(Marjetice) so dvakrat
zmagale in enkrat izgubile le za 1 točko. Skupno so se uvrstile na 5.
mesto.
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Una Murko je bila 3.
najboljša
debaterka.
Ema Jesenek je bila 4.
najboljša
začetnica,
Daša Šuntner pa je dosegla 6. mesto.
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Mentorica Irena Krajnc
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DEBATNI KLUB

World Scholar's Cup bi opisala kot dogodek, ki ti dobesedno spremeni življenje. Zraven tega, da se naučiš in osvojiš
veliko novega znanja, pridobiš tudi veliko novih prijateljev
in izkušenj, ki so koristne za življenje. Ves trud in delo ki ga
vložiš v priprave na tekmovanje, se na koncu poplača z
alpako, medaljami in dobrimi spomini.

saj smo se v vsaki debati do sedaj dobro odrezali in se uvrstili med najboljše. Z svojo skupino smo dosegli 1. mesto
med debaterji začetniki.
Z udeležbo na debati sem se zelo veliko naučila in hvaležna
sem, da sem lahko bila del te čudovite izkušnje. Debato
toplo priporočam vsem, ki hočejo razviti svoje sposobnosti
argumentiranja, saj ti prav debata da občutek za govorjenje ter prepričljiv in smiseln govor.
Daša Šuntner, 8. a

In sedaj se pripravljam s skupino iz OŠ Pod Goro Slov. Konjice in II. gimnazijo na svetovni WSC, ki bo potekal od 21.
do 26. 6. 2019 v Pekingu na Kitajskem.
Una Murko, 9. a

DEBATNI KLUB

DEBATNI KLUB
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Pri debatnem klubu predvsem debatiramo o pomenu različnih tem, ki krožijo po svetu v današnjem času. Že decembra
smo se začeli pripravljati na debatno tekmovanje v Celju. V
skupini "Vesele banane" smo sodelovali Niko Tomac, Daša
Šuntner in Ema Jesenek iz 8. razreda. Debatna trditev se je
glasila: Za zaščito popularnih turističnih krajev bi morali
uvesti turistične kvote. Tekmovanje v slovenščini je potekalo v začetku marca v Celju. Z nami je bila tudi skupina "Žar
mojstri" (Una Murko, Ela Koren in Matjaž Korošec). Ko smo
prispeli v Celje, smo že nestrpno čakali pričetek turnirja. Po
prvem krogu je nervoza izginila in že nestrpno smo čakali
na zadnja dva kroga. Tekmovanje se je že bližalo koncu, na
vrsti pa je bila še podelitev priznanj.
Niko Tomac je dosegel 9. mesto za najboljšega govorca
začetnika, skupina "Vesele banane" (Niko Tomac, Daša
Šuntner in Ema Jesenek) pa priznanje za 3. najboljšo začetniško skupino. Ob zaključku debatnega turnirja pa smo vsi
seveda z veseljem zaploskali odličnim debaterjem in bili
ponosni tudi na sodelovanje na debatnem turnirju.
Aprila je sledilo mednarodno tekmovanje v angleščini v
Laškem, kjer smo skupino sestavljale Daša Šuntner, Una
Murko in jaz. Skupinsko smo dosegle 5. mesto, Una Murko
je bila 3. najboljša govorka v angleščini, jaz 4., Daša pa 6.

Že dolgo sem razmišljala o vključitvi v debatni klub. V
osmem razredu sem dobila to možnost ter se pridružila
debati. Zdaj tega ne obžalujem, saj so se z debato razvile
moje spretnosti govorništva, kar je pomembno za življenje.
Na debatni turnir smo se pripravljali dolgo. Vsak torek smo
se dobili s skupino v učilnici in si sestavili argumente ter se
v njih poglobili. Naslednjo uro pa smo začeli debatirati o
temi, ki bo na tekmovanju in vsak teden nam je šlo bolje. V
skupini smo bili po trije učenci in si razdelili vloge. Pripravljali smo se tudi doma, posebej pa tisti teden pred turnirjem. Turnirji so bili ob sobotah, kar mi ni predstavljalo
težave, saj sem debato obiskovala z veseljem.
Na debatni turnir smo se debaterji iz vseh šol peljali z avtobusom. Ko smo prispeli, smo se najprej posedli v učilnico in
sledil je kratek program predstavitve tega turnirja. Bili so
trije krogi debatiranja in nato zadnji finale. Ko se je prvi
krog začel, smo pogledali seznam, na katerem je pisalo, s
kom smo v skupini, ali smo za ali proti ter se posedli v učilnice. Ob prvem krogu sem bila zelo živčna, saj je bilo to
novo zame. Čez čas je nekdo izmed sodnikov prišel v učilnico in začeli smo z debato. Ko sem začela argumentirati,
sem se najprej zbala, da bom kaj narobe rekla ali pa da
bom govorila premalo časa. A med debatiranjem sem se
sčasoma sprostila in na široko razpravljala o naših argumentih. Sledilo je tudi navzkrižno spraševanje, kjer sem jaz
nekoga spraševala nekaj o njihovih argumentih ali pa nekdo mene. To traja največ 2 minuti, potem pa pride na
vrsto naslednji govorec. Ko smo končali z vsakim krogom,
smo se spraševali, ali smo ta krog zmagali ali ne. Imeli
smo mešane občutke. Nato nam je sodnik povedal, kaj mu
je bilo všeč pri debati in kaj bi lahko spremenili. Na drug
krog smo počakali spet v jedilnici, nato pa ponovno odšli v
učilnico in razpravljali o naši temi. Po drugem krogu je
sledilo kosilo. Tema tretjega kroga pa je bila nepričakovana. Na njo se nismo pripravili, saj so nam jo ob določeni uri
komaj povedali, mi pa smo imeli eno uro časa, da se nanjo
pripravimo.
Sledil je tretji krog in razglasitev finala. V finalu sta bili dve
najboljši skupini in sta debatirali pred vsemi tekmovalci in
sodniki. Takrat smo vsi tekmovalci lahko videli, kako debatirajo in se od tega dosti naučili. Na koncu so sodniki izbrali
zmagovalno ekipo, ki je dobila velik pokal. Sledile so še
razglasitve naslednjih uvrstitev. Vsi smo bili zelo ponosni,

Ema Jesenek 8. a

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 7. RAZRED:
FIND AND SEEK
Učenci so morali pripraviti skripto in posnetek, kako bi na
zanimiv in inovativen način prikazali svoj kraj, oz. znamenitosti ali celo skriti zaklad. Miha Pečnik, Iva Ana Pečnik, Alin
Brumen, Mia Robar in Nika Komaromi iz 7. a razreda so to
naredili na prav zanimiv in inovativen način ter s tem dosegli dovolj točk za uvrstitev na državno tekmovanje.
Učenke iz podružnice Pragersko: Ana Čelan, Ema Doberšek,
Katarina Mahmutović, Tinkara Soršak in Anja Žunko so pripravile video v angleškem jeziku, v katerem so predstavile
Pragersko turistki iz Havajev. Tudi one so nalogo odlično
opravile in se uvrstile na državno tekmovanje, kjer so usvojile srebrno priznanje.
Mentorici Irena Krajnc in Mirjana Vračun
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PROJEKTI TUJIH JEZIKOV

ti partnerja iz druge države. Nato so po opisih risali mesta.
Najbolj zabavno pa je bilo po opisih narisati okusno/
neokusno pico in domišljijsko žival.

PROJEKT PRI NEMŠČINI
Učenci pri pouku nemščine ustvarjajo in se učijo. Pri projektu “Meine Stadt” so v 8. razredu v skupinah izdelali
maketo mesta in jo v nemščini predstavili ter zaigrali igro
vlog: “Entschuldigung, wo ist das Kaufhaus?”
Učiteljica Irena Krajnc

8. ab razred je sodeloval v kar nekaj projektih. V projektu A
taste of Europe so skupaj z učenci iz Grčije, Poljske, Francije, Španije, Madžarske, Turčije, Hrvaške, Romunije, Ukrajine in Italije ustvarjali na temo hrane. Najprej so ustvarili
zastave iz hrane, sestavili skupen slovarček na temo hrane.
Nato so sestavili evropski meni, kjer so raziskovali uvodne,
glavne jedi in sladice. Za konec pa smo si izmenjali še božično novoletne voščilnice, ki so bile seveda obarvane s prazničnimi jedili.

United Colours of Europe
V projektu je sodelovalo 25 držav, ki je ustvarilo 28 zastav
Evropske unije. Učenci 8. a in b razreda so izdelali različne
zastave Cipra in Luksemburga. Tako je nastala skupna
knjiga evropskih zastav, ki
poleg slik zajema tudi opis
zastav. Učenci so tudi izdelovali in igrali različne igre,
povezane z evropskimi državami. Kot zaključek pa so
učenci poustvarjali novo
evropsko zastavo. Naš predlog se je uvrstil na drugo
meso.
The Dorway to the world
Namen projekta je bil obeležiti Evropski dan jezikov. Izmenjali smo si razglednice, predstavili lomilce jezikov, predstavili svoje jezike, izdelovali
meme na temo učenja jezikov ter si izmenjali nekatere pregovore. Učenci so tudi skupaj zapeli pesem Mojster Jaka v
različnih jezikih. Ravno ta projekt je združil naše vse tri šole
na skupni videokonferenci, ko so učenci peli pesem Mojster Jaka v jezikih, ki
jih naši učenci govorijo, se učijo ali pa bi
se radi učili. Ta naš
projekt je bil izbran
tudi med 10 najboljših med slovenskimi
projekti, ki so se izvajali na slovenskih
šolah.

eTWINNING
Kot eTwinning šola smo se tudi letos udeležili številnih
mednarodnih projektov.
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Describe
and
draw
5. a in b sta sodelovala v projektu
Describe
and draw skupaj
z učenci iz Nemčije, Poljske in
Romunije. Najprej so ustvarili
po opisih logo
projekta (zmagala je risba našega učenca), nato so risali
božična drevesca. Najzahtevnejši del je bil po opisu narisa12

9.b razred je sodeloval v projektu Famous people in Europe. Sodelovale so šole iz Romunije, Turčije, Litve, Poljske,
Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Grčije, Srbije, Španije, Ukrajine, Francije, Portugalske in Bolgarije. Učenci so
najprej izbrali slavno osebnost, ki bi jo radi predstavili.
Učenci so se odločili za Miki Mustra, Ivana Cankarja, Luko
Zahovića in Jana Oblaka. Nato so ustvarili interaktivno igro
spomina tudi z ostalimi slovenskimi slavnimi osebnostmi.
Na časovni premici so predstavili slavne osebnosti iz partnerske države. Napisali so življenjepise svojih znanih osebnostih in prikazali, kako so se selili. V okviru projekta je
nastala knjiga evropskih slavnih osebnosti. Ustvarili so tudi
Fakebook profil ter igro Milijonar na temo evropskih slavnih osebnosti.
Učenci v okviru izbirnega predmeta Ansambelska igra ter
učenci, ki sodelujejo pri pevskem zboru pa so sodelovali v
projektu Sing around Europe, kjer so skupaj z učenci iz
Češke, Francije, Nemčije, Italije, Portugalske in Turčije
zapeli pesem Alicie Keys: We are here.

DA NE POZABIMO …
S prireditvijo smo obeležili praznika v počitniških dneh, 27.
april, Dan upora proti okupatorju ter 1. maj – praznik dela.
Nastopajoči so nas z recitacijami, glasbo in plesom popeljali
v preteklost in osvetlili dogodke v zgodovini, ki jih s praznikoma obeležujemo. Zaključili smo s pohvalo učencem, ki so
med letom vložili veliko dela in truda v raziskovalne naloge
in tekmovanja znanj ter dosegli izjemne rezultate na državni ravni.
Bodimo hvaležni za svobodno življenje. Ne zamudimo trenutka in ne pozabimo, da lahko le nekaj preprostih besed
naredi življenje toplo, prepojeno z dobroto. Kadar se umirimo, zazremo vase in prisluhnemo tišini, nam bitje našega
srca zmeraj kaže pot naprej.

Mentorica Vida Bombek

LANDMARK GAME
Skupina učencev iz 9. b razreda se je udeležila mednarodnega projekta Landmark Game.
Učenci so sodelovali v skupini A, v kateri je tekmovalo 18
ekip iz ZDA, Rusije, Češke in Indije. Naši učenci so bili tudi
tokrat edini sodelujoči iz Slovenije. Najprej so izbrali znamenitost in napisali 9 namigov. Vsak teden so bili objavljeni trije namigi in sodelujoči so lahko postavili eno vprašanje, ki je dalo da ali ne odgovor.
Tekmovanje je potekalo štiri tedne. Učenci 9. b so uspešno rešili in ugotovili 12 od 17 znamenitosti in se tako uvrstili na prvo mesto, ki so si ga delili z ekipo iz Češke.
Glede na to, da je bilo v skupini 11 ekip iz ZDA, ki so naravni govorci angleščine, je to izjemen dosežek za našo skupino Landmarkbusters.
Namigi naše znamenitosti:
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Sea animals on land.
It was established in the same year as a famous actor with
the same surname as a famous cat died.
You can have weddings here.
They try to impress people for science and give them positive attitude for nature.
Extinct vertebrates can be found here.
Around 50° latitude.
It is a research institution.
It is the only one in the country.
Mentorica Vida Bombek

100,000
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PEVSKI ZBORI
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Drugi del šolskega leta je bil za pevce vseh otroških in mladinskih pevskih zborov naše šole zelo aktiven. Pevci so s
svojimi glasovi obogatili šolske proslave ob Kulturnem
dnevu, Dnevu boja proti okupatorju in Prazniku dela ter se
širšemu krogu poslušalcev predstavili tudi na zunanjih
prireditvah (OPZ in MPZ Pragersko na prireditvi ob Kulturnem dnevu, OPZ in MPZ Spodnja Polskava na Pomladni
prireditvi, OPZ Zgornja Polskava bo s pesmijo polepšal
njihovo Zaključno prireditev).
Samostojno so posamezni pevski zbori sodelovali tudi na
številnih drugih prireditvah v šoli in kraju: OPZ Pragersko
je obnovil glasbeno predstavo Miši v operni hiši, ki so jo
zaigrali učencem Spodnje in Zgornje Polskave ob podelitvi
bralne značke, OPZ Zgornja Polskava je popestril osrednjo
prireditev ob Krajevnem prazniku na Zgornji Polskavi, OPZ
1. razred Spodnja Polskava se je predstavil na prireditvi ob
materinskem dnevu v organizaciji KUD Matiček, združena
mladinska zbora iz Spodnje Polskave in Pragerskega pa sta
s svojim programom dodala mladostno energijo na koncertu ob 40. obletnici Moškega pevskega zbora Obrtnik.
Vsi otroški in mladinski pevski zbori so v mesecu marcu
sodelovali v projektu »V nov dan (združeni zbori)«, ki ga je
podprla občina Slovenska Bistrica. Naši pevci so skupaj z
ostalimi pevci iz šol občine Slovenska Bistrica sestavljali
več kot 800 članski zbor, ki je premierno odpel v ta namen
napisano skladbo, noviteto. Pesem je bila pevcem tako
všeč, da so jo z veseljem in ponosom zapeli tudi še na nekaterih šolskih prireditvah in proslavah.
Kot vsako leto pa so se tudi letos pevci pod taktirko zborovodij Rebeke Bračič in Lucije Pocrnja zelo aktivno pripravljali na Območne revije otroških in mladinskih zborov.
Otroški zbori so dvakrat tedensko urili besedilo, usvojili
melodije ter upoštevali vse agogične, dinamične in artikulacijske napotke zborovodij. Vsi so se tudi preizkusili v dvoglasju in to prav uspešno, saj je strokovna ocenjevalka
letošnje revije ocenila OPZ Spodnja Polskava in OPZ Zgornja Polskava za regijski nivo, OPZ Pragersko pa za državni
nivo petja. Čestitamo!
Še več usklajevanja pa sta letos morala dokazati tudi MPZ
Spodnja Polskava in MPZ Pragersko, ki sta svoje pevske
kapacitete združila in nastopila kot en veliki zbor. V ta namen so imeli dvodnevne intenzivne vaje, ki so se zelo dobro obrestovale. Tudi mladinski zbor je ocenjevalka predlagala za regijski nivo petja.
Na podlagi lanske in letošnje ocene strokovne spremljevalke ge. Manje Gošnik Vovk so se lahko prijavili na regijsko
tekmovanje. S strani strokovne komisije so bili izbrani, da
se lahko na tekmovanju, poleg 17-ih drugih otroških in
mladinskih pevskih zborov Štajerske in Pomurja, predstavijo tudi sami. Ker regijsko tekmovanje zahteva večjo
umetniško vrednost odpetih pesmi kot območna revija
pevskih zborov, so v okviru priprav izvedli še popoldanske
vaje združenega mladinskega pevskega zbora, saj so se
morali pevci med seboj še bolj harmonsko, dinamično,
agogično in interpretativno uskladiti, da so lahko svoj
skrbno izbran repertoar na tekmovanju zapeli suvereno in

prepričljivo. Jim je uspelo? Seveda! Domov so se vrnili odeti v srebro, kar bo dodatna motivacija za kakovostno delo s
pevskimi zbori.
Naj zaključimo z mislijo: Kdor poje, hudo ne misli.
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ERASMUS+

DRUGO ŠOLSKO LETO SODELOVANJA V MEDNARODNEM PROJEKTU ERASMUS+

NEKAJ MNENJ IN UTRINKOV UČENCEV, KI SO SE
UDELEŽILI MEDNARODNIH SREČANJ PO EVROPI IN
SODELOVALI PRI KROŽKU

V Franciji smo se srečali 11.–15. marca. Svoje potovanje
smo pričeli na letališču Zagreb in se zbrali na šoli gostiteljici v mestu Hyeres. Tedenska naloga za delo v skupinah, ki
smo jo dobili v ponedeljek, je bila:

kako si zamišljamo našo prihodnost v Evropi,

kakšen naj bo njen ekonomski razvoj in predvsem,

kako bomo obvarovali okolje – čisto in zdravo.
Učenci gostitelji so nas popeljali po starem delu mesta in
se izkazali kot vodiči po svojem mestu. V naslednjih dneh
smo raziskovali soline in Villo Noailles s posebno arhitekturo.

NINA HARTL
Projekt me je pritegnil predvsem zaradi potovanja oz. mednarodne izmenjave z učenci drugih držav, spoznavanja njihovih navad in običajev.
Kljub temu, da je potrebno vložiti kar nekaj ur dela, tudi
prostega časa, se splača sodelovati. Spoznaš nove prijatelje
in tudi sebe v neki čisto novi situaciji. Znanje angleškega
jezika je v tem primeru »mala malica«, saj te nihče ne obsoja, tudi če česa kdaj ne znaš povedati.
Izboljševanje angleščine je le eden od mnogih pozitivnih
stranskih učinkov sodelovanja v projektu. Naučili smo se
mnogo novih stvari: skupaj smo napisali scenarij, posneli
video, vadili javno nastopanje. V celoten projekt vložili
ogromno truda in prostega časa, kot nagrado za trdo delo
pa smo potem lahko odšli na potovanje
Potovanje je resnično izjemna izkušnja. Bivaš pri tuji družini, spoznavaš vrstnike iz tujih držav, njihove navade in običaje. Prve dni na potovanju oz. v tujini je bilo potrebno kar
nekaj poguma, da si stopil do popolnoma tuje osebe in
začel pogovor z njo/njim. V veliko pomoč so ti tudi učitelji
in tvoj gostitelj. Skozi skupinsko delo v mednarodni sestavi
se učiš prilagajanja in sprejemanja kompromisov znotraj
skupine enakovrednih članov. V tem času so ti učitelji kot
neki nadomestni starši, ki ti nudijo neke vrste »zatočišče«.
Neverjetno se mi tudi zdi, da smo se nekateri v tako kratim
času med seboj tako zelo navezali, da so ob koncu tedna
pritekle tudi solze.
Projekt Erasmus+ je resnično odličen projekt za širjenje
človekovega obzorja.

V Toulonu so nam kosilo postregli dijaki srednje gostinske
šole. Na bližnjem otoku smo si ogledali ostanke pomembne vojaške utrdbe. Vsak dan potekajo skupne dejavnosti
dopoldan in delo še popoldan. Popoldneve preživimo z
našimi gostitelji, njihovimi starši in prijatelji. Popeljejo nas
po mestu, predstavijo nas svojim sorodnikom (dedkom in
babicam), pokažejo nam še več značilnosti svojega kraja,
predvsem pa se pogovarjamo in jemo njihovo značilno
hrano.

300,000
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LINA KOVAČ
Učenci smo hvaležni za neprecenljive izkušnje, ki jih pridobivamo ob sodelovanju v projektu, saj spoznavamo nove
ljudi, prijatelje in države. Rastemo ob zavedanju, kako pomembno je spoštovati soljudi in kako zelo smo medsebojno
povezani. Poznati razlike med nami, jih sprejemati in v njih
prepoznavati priložnosti za učenje in osebnostno rast, je
priložnost za vse nas.
Pred projektom sem imela pomisleke o svojem jezikovnem
znanju in vključevanju med vrstniki. Po uspešnem sodelovanju v razpravah in pogovorih ter pri pripravi zaključne
predstavitve na srečanju pa sem dobila vpogled v svoje
znanje in sposobnosti, saj smo učenci te naloge opravili
sami. Ob pomoči mentorjev in koordinatorke, ki so neprestano bdeli nad nami, sem se počutila varno, prav ta občutek pa sem potrebovala za svoje prvo samostojno potovanje brez družine.
Sošolcem in učencem v 7., 8. in 9. razredu bi sodelovanje
pri projektu toplo priporočala, saj je druženje, spoznavanje,
timsko delo in učenje v učilnici brez meja, v resničnem življenju neke druge kulture, nepozabno.

V petek zvečer smo zopet predstavili naše tedensko delo.
Predstavili smo, koliko poznamo sistem varnosti policije in
vojske v svoji državi, kakšno ekonomijo si predstavljamo in
dali poudarek ohranjanju okolja.
V torek smo si ogledali video, z naslovom MOJ VSAKDAN ,
kjer smo zbrali utrinke iz vsakodnevnega življenja učencev
na naši šoli.
V soboto smo se poslovili, si zaželeli veliko dobrih želja in
si obljubili, da ostanemo prijatelji.
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VTISI UČENCEV

Vesela in hvaležna sem, da sem imela priložnost sodelovati pri evropskem projektu Erasmus+ in predstavljati našo
šolo, bilo je nepozabno.

potuje. Ampak se potuje samo s trdim delom. Na začetku
smo vse jemali z levo roko, potem pa smo videli, da s tem
ni šale. Začeli smo s pisanjem scenarijev, sestanki, snemanji
filmov … in to vse prevesti v angleščino.
Predstavitveni video smo z nekaj fotografijami odlično naredili in je že potoval v Nemčijo. Časa za počitek pa ni bilo
veliko, saj smo pred Grčijo morali posneti novi film. Tokrat
na temo »domovina«. Z nekaj izkušnjami smo tudi to oviro
gladko odpravili. V prvo. Po dveh snemanjih nismo imeli
več težav z nastopanjem pred kamero, tudi v angleščini.
Potem pa potovanje. Za mene prvič z letalom. Nisem vedel,
kaj naj pričakujem, ampak na srečo sta bila z nami dva izkušena učitelja, ki sta nas pomirila. Tudi po pristanku nismo
vedeli, kaj nas čaka, čeprav smo se z družinami spoznali že
prej preko interneta. Angleščina nam je zlezla pod kožo, da
smo se mi štirje tudi med sabo pogovarjali v angleščini. Na
srečo nismo imeli problemov, zato je bila to ena najboljših
izkušenj v mojem življenju. Z mojim gostiteljem sva obdržala veliko stikov. Vsaj 1x na teden se slišiva po telefonu, po
vrh vsega pa je v začetku poletja tudi on za cel teden sam
prišel k meni.

LARA PULKO
Delo za projekt doma in v šoli me je naučilo veliko novih
stvari. Napisala sem veliko scenarijev za filmček, ki smo ga
morali posneti do naslednjega srečanja in ta scenarij potem povezati s scenariji drugih učencev. Skozi leto smo se
naučili boljše komunikacije med člani v skupini.
Pred začetkom dela za Erasmus+ sem bila veliko manj samozavestna glede pogovarjanja s tujci oz. ljudmi iz drugih
držav v angleščini. Po koncu mojega sodelovanja v projektu sem veliko bolj samozavestna in samostojna.
Imela sem možnost, da sem sama šla v tujino. Veliko sem
pridobila na samozavesti pri pogovarjanju v angleščini.
Ogromno sem se naučila o tujih državah, kulturah, rasah,
veri. Na celoten projekt sem po prihodu domov začela
gledati kot popolnoma druga oseba.
Spoznala sem veliko novih ljudi, ki jim danes rečem pravi
prijatelji. S tistimi, ki smo si bili že tam zelo blizu, se še
danes velikokrat pogovarjamo, včasih tudi pokličemo, med
nami so se spletle trdne vezi in prava prijateljstva, zato je
bil odhod domov zelo čustven.
Moja gostiteljska družina me je sprejela kot da bi bila njihova. Poskrbeli so za to, da sem se tam počutila varno,
omogočili so mi vse, kar so lahko in mi želeli narediti teden
pester, zabaven, nepozaben.
Hvaležna sem, da sem imela možnost iti na potovanje v
Grčijo. V delavnicah sem lahko vsaj malo začutila in videla,
kako živijo begunci, kako se počutijo in kakšno srečo imamo mi, kajti to bi lahko bil/a jaz!
Erasmus + je projekt, ki ti omogoči, da postaneš bolj odgovoren, samozavesten, razgledan in tudi pogumen.

300,000

14. OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA
Letos je bila naša šola gostiteljica medobčinske otroške
varnostne olimpijade za četrte razrede. Učenci so tekmovali v opravljanju znanih nalog, policisti, gasilci, vojaki in civilna zaščita pa so nam predstavili tudi njihovo opremo in
način dela v teh poklicih.

ALMA GUMZEJ MEMIĆ
Nikoli v življenju se mi ni bilo treba od nekoga posloviti, z
mislijo, da jih ne bom videla dolgo časa. Komaj sem zadrževala solze, ko smo se morali posloviti, tisti dan sem objela ogromno ljudi in jim izrekla zadnje besede. Vsak dan jih
pogrešam, pogrešam druženje, pogrešam tisti kraj, od
katerega sem se naučila ogromno življenjsko pomembnih
stvari. Ta izkušnja je bila samo potrditev, da so prijatelji
zame najpomembnejša stvar na svetu, da v njihovi družbi
pozabiš na vse slabo, poleg njih si najboljša verzija sebe in
čeprav sem s temi preživela le en teden, sem se nanje
zelo navezala, zato upam da jih kdaj ponovno vidim. Ob
odhodu sem si v majhni trgovinici kupila zapestnico, ki me
bo vedno spominjala na ta kraj. Zelo sem hvaležna šoli in
učiteljicam, da so mi omogočili takšno neverjetno izkušnjo, ki je ne bom nikoli pozabila.

200,000

100,000

JAKOB MLAKAR
Ko mi je učiteljica na koncu 8. razreda povedala, da v naslednjem šolskem letu sodelujem v projektu Erasmus+,
sploh nisem vedel, kaj pričakovati. Vedel sem samo, da se
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Na finale oz. zaključek otroške varnostne olimpijade so se
uvrstili učenci 4. c podružnične šole Pragersko, ki so dosegli odlično 2. mesto.
Veliko znanja in spretnosti so pokazali tudi učenci 4. a in 4.
b razreda.

PODELITEV BRALNE ZNAČKE NA MATIČNI ŠOLI NA
SPODNJI POLSKAVI
V torek, 21. 5. 2019, smo imeli na matični šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava podelitev Ingoličeve, angleške in
nemške bralne značke. Pridružili so se nam tudi učenci podružnične šole z Zgornje Polskave. Da pa je bila podelitev
kar se da slovesna, so poskrbeli gostujoči sošolci s podružnice Pragersko, ki so nam popestrili dopoldan z glasbeno
predstavo Miši v operni hiši. Ob izbrani glasbi, petju in igri
smo se prepustili dogajanju na odru in neizmerno uživali.
Po prireditvi je sledila podelitev priznanj vsem učencem od
1. do 9. razreda, devetošolci pa so prejeli tudi spominska
priznanja kot zlati bralci, kar je še posebej pohvalno. Letos
je bilo le-teh kar 18. Vsem učencem je ob prejemu priznanja s stiskom roke čestitala tudi ga. ravnateljica, na kar so
bili učenci zelo ponosni. Na koncu smo učencem ponudili v
razmislek mongolski pregovor »Sončni vzhod prebudi naravo, branje knjig pa razsvetljuje glavo« in jih tako povabili k
branju in tekmovanju tudi naslednje leto.
Mentorica BZ: Romana Vek

FINALE OTROŠKE VARNOSTNE OLIMPIJADE
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Bilo je zgodnje četrtkovo jutro. S kombijem smo se odpeljali na finale Otroške varnostne olimpijade v Športno dvorano Lukna v Maribor. Tja smo se uvrstili zato, ker smo bili
na predtekmovanju drugi.
Ko smo prišli, smo poiskali sedeže na tribuni. Prijavili smo
se in malo počakali. Nato smo se ogreli ozirom zaplesali z
Laro iz Plesnega kluba Lara. Nato smo šli nazaj na tribuno
in počakali na prvo igro. Prva igra je bila metanje kocke oz.
človek ne jezi se. Pri tej igri smo prišli prvi na cilj in zbrali
140 točk. Druga igra je bila sestavljanje logotipa. Dobili
smo znak »strupeno«, prvi smo končali, a žal zamenjali
kocki.
Nato smo imeli malico in po malici smo si lahko ogledali
vojaški tank v notranjosti. Lahko smo si ogledali in pobožali konje in pse, videli in slišali smo nekaj tudi o finančni
upravi, gasilcih in policiji.
Tretja igra je bila vožnja s kolesom. Tam smo bili dobri, a
ne tako, da bi lahko premagali nasprotno ekipo. Tekmovanje se je bližalo koncu, pred nami je bila še zadnja igra,
igra z vodo. Nasprotniki so prej prinesli vedro komisiji, mi
pa smo imeli več vode. Ob koncu zadnje igre smo bili zadovoljni in veseli, še posebej zaradi športnikov, ki so se
nam lahko podpisovali na roko oziroma razglednice. Na
roko pa sta se nam podpisala najbolj puhasta policista,
Pika in Leon, ki sta medveda. Potem smo lahko športnikom postavljali vprašanja. Največ jih je dobil Filip Flisar in
gluhi teniški igralec Marino Kegl.
Nato pa je prišel ta del, ki smo ga vsi najbolj čakali. Za
uvod je zaigral najprej Policijski orkester iz Ljubljane, nato
pa je sledila razglasitev. Bili smo osmi in dobili manjši pokal in priznanje. Ta pokal je bil seveda za razred. Nekateri
so bili zelo veseli,
drugi manj.
Na koncu smo se še
fotografirali ter sem
polni novih vtisov
odpeljali nazaj v
šolo.
Lara Moškon, 4. c
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NAŠI ŠPORTNIKI

MEDOBČINSKO PRVENSTVO V ATLETSKEM DVORANSKEM MNOGOBOJU ZA STAREJŠE UČENKE IN
UČENCE

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI
V torek, 7. 5. 2019, je na stadionu v Sl. Bistrici potekalo
medobčinsko tekmovanje v atletiki, katerega se je udeležilo
tudi 30 naših tekmovalcev in tekmovalk. Učenci naše šole
so z 11 odličji (5 zlatih, 4 srebrne in 2 bronasti) ponovno
dokazali, da je atletika pri nas doma.
Kljub
hladnemu
vremenu se je vsak
trudil za svoj najboljši rezultat in
šolo predstavil v
najboljši luči. Žal se
nekaj učencev z
odličnimi osebnimi
rezultati tekmovanja ni udeležilo, kar
bi našo bero medalj zagotovo napolnilo.

V četrtek, 29. 3. 2019, je v atletski dvorani Slovenska Bistrica potekalo medobčinsko atletsko tekmovanje v mnogoboju za starejše učenke ter učence.
Ekipa starejših deklet (Ela Koren, Tina Gojčič, Vita Robar in
Špela Dokič) so osvojile prvo mesto. Med posameznicami
je bila Tina Gojčič prva in Ela Koren tretja.
Starejši učenci so nastopili z dvema ekipama, ki sta osvojili
tretje in enajsto mesto. Za tretje mesto so največ točk
prispevali Miha Golob, Tilen Vogrinec in Kimi Šterman.
Tekmovali so še Lan Blatnik, Niko Kampl, Miha Sreš, Val
Malec in Lan Jenšac.
Tudi nekateri posamezni rezultati po disciplinah so bili
zelo dobri. Po atletskih tablicah sta najuspešnejša dosežka
v skoku v daljino Miha Golob (502 cm) in Tina Gojčič (503
cm).

MEDOBČINSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE UČENKE IN
UČENCE V ATLETSKEM DVORANSKEM MNOGOBOJU
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V četrtek, 4. 4. 2019, je v atletski dvorani Slovenska Bistrica potekalo medobčinsko dvoransko atletsko tekmovanje
v mnogoboju za mlajše učenke ter učence.
Ekipa mlajših deklic (Ema Doberšek, Zoja Žolek, Zoja Golob
in Teja Truntič) so osvojile drugo mesto. Med posameznicami je bila Ema Doberšek prva.
Mlajši učenci so nastopili z dvema ekipama. Prepričljivo je
med vsemi ekipami zmagala ekipa v postavi Matej Kotnik,
Marcel Kumer in Gregor Korošec. K uspehu ekipe sta največ prispevala Matej
Kotnik, ki je bil posamezno drugi in Marcel Kumer, ki je posamezno osvojil tretje
mesto. Tekmovali so
še Luka Tomac, Lucijan Mlakar, Jaša Jurko
in Teo Kramberger.

DRŽAVNO PRVENSTVO V BADMINTONU
V sredo, 13. 3. 2019, je na OŠ Mirna potekalo Državno tekmovanje v badmintonu za osnovne šole. Udeležili so se ga
tudi naši učenci 9. b
razreda (Žiga Trol, Alina
Hojnik in Miha Golob).
Med 16 najboljših se je
uspelo uvrstiti Mihi Golobu, medtem ko sta
Alina in Žiga žal morala
končati v skupinskem
delu tekmovanja.

100,000
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pohodu na Bukovcu. Najstarejši člani planinskega krožka
smo se odpravili na dvodnevni izlet na Primorsko, kjer smo
hodili po evropski pešpoti E6.

MEDOBČINSKO PRVENSTVO V IGRI MED DVEMA
OGNJEMA
V četrtek, 23. maja, je bilo na podružnici Zg. Polskava
medobčinsko prvenstvo v igri Med dvema ognjema za
pete razrede. Tekmovanja se je udeležilo deset šol, med
katerimi je bila tudi naša z obema podružnicama. Učenci
so igrali zelo dobro in požrtvovalno, kar se je obrestovalo
in se vidi v dobrem končnem rezultatu. Zasedli so naslednja mesta: drugo, četrto in osmo.

Februarski pohod smo preživeli v Slovenski Bistrici, kjer
smo spoznali Močeradovo pot. V mesecu marcu smo obiskali Boč, ravno v času cvetenja velikonočnice. Konec meseca marca smo imeli planinsko šolo, kjer smo obnovili svoje
znanje ter se naučili veliko novega.

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ATLETIKI 2019 V ŽALCU
Udeleženci Državnega tekmovanja v atletiki 2019 v Žalcu.
Od leve Marcel Kumer (met
žvižgača), Tina Gojčič (skok v
daljino) in Matej Kotnik (tek na
60m).

Meseca aprila smo obiskali Kočno in etnološki muzej na
prostem. Predzadnji pohod v tem šolskem letu je bil v Gaj
pri pragerskem, kjer smo spoznali rekreacijsko – učno pot.
Šolsko leto pa smo v okviru Športnega vikenda Maribora
zaključili z že tradicionalnim pohodom na Mariborsko kočo.
Najprizadevnejši planinci so si tudi letos prislužili priznanja,
nagrade in medalje za mnoge osvojene pohode, katere so
zagotovo velika motivacija, da še naprej vztrajajo v pohodništvu.

PLANINCI
V letošnjem šolskem letu smo bili planinci matične šole
zelo aktivni. Začetek šolskega leta smo otvorili s pohodom
ob reki Polskavi in se seznanili z njenimi pritoki, mostovi in
jezovi.
V mesecu novembru smo imeli naravovarstveni pohod.
Obiskali smo Center za zbiranje odpadkov na Pragerskem
in čistilno napravo. Januarja smo bili na otroškem nočnem
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Mentorica planinske dejavnosti: Polona Pleničar Galun
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NADARJENI UČENCI

ŠOLA PREŽIVETJA Z NADARJENIMI UČENCI
Za nami je nepozabno doživetje z nadarjenimi učenci
»Gozdovnik«.
Z ekipo inštruktorjev Mavričnih bojevnikov (GozdovništvoBushcraft & Survival School Slovenia) smo v začetku junija
spoznavali oblike preživetja v naravi, postavljali smo bivake in stranišča, si pripravljali kosilo z »divjo« hrano, na več
zanimivih načinov kurili ogenj, izdelovali čisto prave bakle,
se preizkusili v metanju Atlata, ponoči pa obarvali ogenj v
barve mavrice, zavijali v luno in poslušali starodavne pravljice o Indijancih.
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PRVOŠOLCI SE PREDSTAVIJO

1. B
Naše šolanje v 1. razredu se počasi, a vztrajno približuje
koncu. Ne samo da smo se dobro privadili na življenje šolarja, usvojili smo veliko znanj, pridobili nova prijateljstva
in spoznali marsikaj novega. Zrasli smo v vseh pogledih.
Zelo dobro znamo že brati in tudi pisanje nam ni tuje. Le
poglejte, kaj vse že znamo samostojno zapisati:
MILINA MUCA
MILA IMA DVA MUCA, TO STA FELIKS IN PIKEC. NJUNA
LASTNICA MILA JU JE PELJALA V MAČJO ŠOLO. TAM STA SE
IGRALA. POTEM JE MILA PRIŠLA PO NJIJU. BILA STA ZELO
VESELA.
ENJA DRAME BAHTIJARAJ, 1. B

TILEN RAČEL, 1. B

AJDA JURIČ, 1. B

MOJ HRČEK
V HIŠI IMAM HRČKA. MOJ HRČEK GRIZE OGRAJO. RAD
GRIZE TUDI PLASTIKO IN CUFA SENO. MOJ HRČEK SE RAD
CARTA.
VITO CIGLER, 1. B
LEP SOBOTNI DAN
BILA JE SOBOTA IN LEP SONČEN DAN. SARA IN ŠPELA STA
ŠLI NA SLADOLED. IN POTEM JE PRIŠLA MAMA OD SARE IN
ŠPELE. POTEM SO ŠLE V MERKATOR KUPIT ŠAH. NATO SO
GA IGRALE.
TILEN RAČEL, 1. B
JEŽEK JANČEK (SPREMENJEN KONEC PRAVLJICE)
JEŽEK JANČEK JE PRISPEL DO GRADU. HOTEL JE DO OKNA,
VENDAR MU NI USPELO. POTREBOVAL JE POMOČ. RAZGLEDAL SE JE IN OPAZIL MUCO. MUCO JE PROSIL ZA POMOČ. ODGOVORILA MU JE, DA MU BO POMAGALA. KO
STA PRIŠLA DO OKNA, SE NI ŽELELA NOBENA PRINCESA
POROČITI Z NJIM. NATO STA JEŽEK IN MUCA HODILA IN
HODILA VSE MESECE. NATO JE NAŠEL ŽENO. POROČILA
STA SE IN SPREMENIL SE JE V ČUDEŽNO LEPEGA FANTA.
ZALA STRNAD, 1. B

MARUŠA TURNER, 1. B

Zelo radi tudi ustvarjamo. Nobenega izziva se nas ni strah
lotiti in pred našim razredom lahko vedno vidite zanimive
umetnine.

VITJA BELEJ, 1. B

ENJA
DRAME
BAHTIJARAJ, 1. B

300,000
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LILI ŠPANINGER,
1. B

100,000

ZALA HOJNIK BOŽIČ, 1. B
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Veliko skrbi in pozornosti pa posvečamo varovanju okolja,
zato velikokrat iz odpadnih materialov napravimo uporabne izdelke.

1. D

-

A SO ŽE RES SKORAJ POČITNICE?

Učenci 1. d razreda kar ne moremo verjeti, da je prvi razred
že za nami. Minilo nam je zelo bliskovito, saj smo se v tem
letu res veliko naučili. Spoznali smo vse črke naše abecede,
računamo že do 20, pojemo najrazličnejše pesmi, likovno
ustvarjamo ter se že malo sporazumevamo tudi v angleškem jeziku. Veliko smo se naučili o naravi, družini ter o
odnosih, tako med ljudmi kot tudi do živali in predmetov.
Zelo dobro vemo, kako je potrebno ločevati stvari in jih
znamo tudi reciklirati.
Ampak najraje, res najraje pa imamo šport. Zelo radi tečemo, skačemo, se igramo najrazličnejše igre lovljenja, tekmovalne in štafetne igre. Izredno radi plezamo tako po
plezalni steni kot tudi po vrvi. Tudi spretnostne naloge z
žogo so nam v izziv. Kadar pa nam učitelj športa pusti že kaj
pripravljeno v telovadnici, takrat pa je veselje še toliko
večje. Res ne moremo verjeti, da še malo in ne bomo več
prvošolčki. V jeseni, ko se vrnemo v šolske klopi, bomo že
drugošolci in veselimo se novih izzivov, ki nas čakajo!

Vidite nas lahko tudi na opazovalnih sprehodih po našem
kraju ob raznoraznih priložnostih, saj se radi učimo o znamenitostih naokrog nas.

Da se pa prav zares približuje konec šolskega leta, nas
opominja opravljena končna ekskurzija. Podali smo se na
Ptuj. Kaj vse smo videli in doživeli, pa si lahko preberete v
enem od naših zapisov:
1. D z učiteljicama

Z nasmehom in malo nestrpno pa že pričakujemo novo šolsko leto, ko bomo sedli v klopi
šole že kot drugošolci!
300,000

1. B z učiteljicama
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ZALA STRNAD, 1. B
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In kako se je vsaka naša izmišljena pravljica končala? Srečno, seveda! Poželi smo odlične aplavze sošolcev – gledalcev.

1. C - MOJA DRUŽINA

Žana
Lubej, 1. c

Učenci 2. a z učiteljico Branko Dornik Mesarič

2. B
KONJIČEK
Hi konjiček,
gremo na sprehod.
Hi konjiček
gremo čez travnik.
Hop, hop, hop,
zdaj pa čez rob.
En, dve, tri,
že na travi si.

Tai Perša,
1. c

Neža Rečnik, 2. b

2. A - KAJ SMO SE NAUČILI

LEGO KOCKE
Jaz sem Val. Obožujem lego kocke. Neke noči nisem mogel
zaspati. Vstal sem s postelje in začel opazovati moj nered
pri kockah. Čez nekaj minut se je eden človek iz kock prebudil. izgledal je kot kralj, ker je imel krono. Spregovoril je.
Mislil sem, da sanjam, a ni bilo tako. Takrat so se začeli
prebujati tudi drugi ljudje iz kock. Od ninj, do vesoljca …
Prava vojska ljudi iz kock je stala na mizi. Ampak takrat
sem jaz zaspal. Zjutraj sem jih želel naprej opazovati, vendar me je zmotila nova mojstrovina. Med tem, ko sem spal,
so ti ljudje iz nesestavljenih kock sestavili prave Lego svetove. Vse od prazgodovine in vse do današnjih mest. In to
zmorejo samo lego kocke.
Val Daniel Marinič, 2. b
ZBOLEL SEM
Ime mi je Nejc in nekoč sem zbolel. Bil sem zunaj in ugriznila me je kača. Mama se je zelo prestrašila in poklicala je
rešilca. Odpeljali so me v bolnišnico in tam sem bil en teden. Zdaj sem zdrav in upam, da se mi to nikoli več ne zgodi.
Nejc Rečnik, 2. b
ZAPLET OB POLČASU
Začel se je polčas nogometne tekme med Real Madridom in
Barcelono. Navijač Real Madrida je prišel v garderobo od
Barcelone in skril Messijev dres. Bilo še je tri minute do tek-

V tem šolskem letu smo se učenci 2. a veliko novega naučili.
Znamo računati že do sto. Samostojno že beremo zgodbe.
Pri slovenščini smo spoznali vse štiri abecede, zato že pišemo povedi, opise in kratke pravljice. Radi imamo šport v
telovadnici. Plešemo, pojemo in muziciramo na male ročne instrumente.
Ustvarjati iz različnih materialov pa nam je vedno pravi
izziv. Letos smo med drugimi izdelali lutke iz kuhalnic in
blaga, v skupini smo sestavili svojo pravljico z izmišljenim
čudežnim predmetom in sošolcem uprizorili lutkovno
predstavo.

300,000

200,000

100,000
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me, a še vedno niso našli dresa. Že so mislili, da Messi ne
bo mogel igrati, nato so pa le našli dres. Pričeli so s tekmo.
Rezultat je bil 3 : 1 za Real Madrid. Do konca tekme je
Messi dal še tri gole in Barcelona je zmagala.
Leonard Červek
Roškarič, 2. b

ven ribnika. S starši pogosto kolesarimo na Spodnjo Polskavo, kjer se posladkamo s sladoledom. Srečna sem, ker živim
na Pragerskem.
Melanie Ačko, 2. c
V Sloveniji je kraj, ki se imenuje Pragersko. V tem kraju sem
doma. V njem so znamenitosti, zaradi katerih mi je kraj
všeč. Najbolj všeč mi je zgradba Vodni stolp, ker so v njem
različne razstave. Všeč mi je tudi šola. Z babico in dedkom
se včasih odpravimo na sprehod po kraju in si privoščimo
sladoled.
Lan Hojnik, 2. c

JAZ IN TI
Ko v temi stojim,
se s tabo vrtim,
in ko te izgubim,
sem nesrečna.
Eva Očko, 2. b

Nejc Petek, 2. b

PRISPEVEK UČENCEV 2. C RAZREDA
2. E
Drugošolci smo pri pouku spoznavali značilnosti domačega
kraja. Po opazovalnem sprehodu po kraju smo naredili
načrt ter s skupnimi močmi izdelali maketo bližnje okolice
šole. Ob pogledu na končni izdelek smo bili zelo ponosni.
Nekateri učenci pa so napisali tudi nekaj o domačem kraju.

Delo v drugem razredu je zelo raznoliko, pestro ter zanimivo. Vsak dan se naučimo veliko novega, zraven računanja,
pa seveda veliko pišemo. Spoznali smo male in velike pisane črke, zato smo se lotili pisanja domišljijskih pravljic. Po
obravnavi pravljice Zrcalce smo se še sami lotili pisanja domišljijske pravljice in sicer smo jo poimenovali kar zrcalna
pravljica. Nastali so zanimivi zapisi, dve drugošolki pa sta
zapisali kaj si želita videti v pravljičnem oziroma čarobnem
ogledalu:

Moj domači kraj se imenuje Pragersko. V kraju imamo zelo
lepo urejeno okolico. Hodim v šolo, ki se nahaja v središču
kraja. Imam tudi veliko prijateljev in ena od mojih prijateljic živi nasproti šole. S starši se pogosto odpravim na bližnje igrišče in na sladoled. Na Pragerskem imamo dve trgovini in veliko železniško postajo. Ker pri spuščenih zapornicah pogosto čakamo, nam bodo v prihodnosti zgradili podvoz. Zelo rada imam svoj kraj.
Daša Čelan, 2. c

300,000

Jaz si v ogledalu želim videti mavrične ptičke, ki se bleščijo
in ki letijo proti gozdu. Ptički so veselo čivkali. Ko so prišli v
gozd, so se vsedli na vejo in so spet začeli peti. Nato so odleteli naprej.
Lili Lubej, 2. e

Moj domači kraj je Pragersko. Na Pragerskem imamo pomembne ustanove, kot na primer šolo, cerkev, gasilski
dom. Imamo tudi trgovine. V kraju imam vedno več prijateljev. S starši se včasih s kolesom odpeljemo v okolico
ribnikov. Svoj kraj imam rada in vesela sem, da tukaj živim.
Evelin Špindler, 2. c

Jaz si želim videti v čarobnem ogledalu belega tigra. Belega
tigra si želim videti zato, ker je moja najljubša žival. Nekoč
bi ga rada videla in jahala. Nekoč bi ga rada imela tudi za
hišnega ljubljenčka.
Nika Diemat, 2. e

Doma sem na Pragerskem. Živeti v kraju mi je zabavno, saj
imam veliko prijateljev, s katerimi se vsak dan igram. V
kraju imamo igrišča, najbolj všeč pa mi je tisto igrišče, zra-

Pri likovni umetnosti pa so učenci želeli presenetiti svoje
starše in jim ob razrednem zaključku pokloniti nekaj posebnega in dragocenega. Zato smo izdelali svečnike iz mavca.
Ko se je odlitek posušil, smo ga pobarvali s tempera barva-

200,000

100,000
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mi, ga okrasili z bleščicami in kamenčki ter vanj vstavili
svečko.
Starši bodo gotovo
ponosni na čudovite
izdelke svojih otrok.

3. A
Mišmaševa pekarna in večkratniki števila osem
Pekarna Mišmaš je stala na koncu 8. ulice. V njej je bilo
vsak dan na voljo 16 vrst okusnega kruha. Mišmaš je dnevno iz 24-ih vrečic moke napekel tako dober kruh, da so si
ljudje kar prste oblizovali. Imel je 32 posod v katerih je mesil testo za kruh. 40 belih mišk je mesilo testo za kruh z rozinami, 48 sivih mišk za makov kruh, 56 barvnih mišk pa je
mesilo testo za kruh z orehi. Ko se je začelo daniti, je bilo na
policah pekarne 64 kilogramov pekovskih izdelkov. Na
mestnem trgu je že čakalo 72 ljudi, da bi kupili kruh. V dveh
urah je Mišmaš zaslužil 80 evrov s prodajo kruha. S tem
denarjem si bo sedaj lahko kupil novo in lepšo stojnico.
Ela Gornik, 3. a

KOLESARČKI
V letošnjem letu je bila naša šola izbrana za izvedbo programa Kolesarčki, ki ga je v celoti financirala občina Slovenska Bistrica.
Učenci iz prvega in drugega razreda so v sredo, 29. 5.
2019, s pomočjo praktične vožnje spoznali, kako je biti
voznik v avtu ter na kaj je potrebno biti kot udeleženec v
prometu pozoren. Spoznali so pomembnost varnostne
čelade pri vožnji ter da je potrebno pri vožnji upoštevati
prometne predpise in prometno signalizacijo. Kot vozniki
pa so morali učenci paziti tudi na soudeležence v prometu
ter seveda na pešce, ki so prečkali cestišče.
Najbolj zabavno in zanimivo je seveda učenje skozi igro.

Najljubši izlet
Med prvomajskimi počitnicami smo odšli k slapu Savica.
Bilo je približno dve uri hoda. Po dveh urah smo dospeli do
gostišča, zraven katerega so stopnice, ki vodijo do slapa.
Teh stopnic je 563. Na vrhu stopnic je slap Savica, zraven pa
še en manjši slap. Slap Savica je visok 78 metrov, manjši
slap pa 25 metrov. Spodaj je jez, ki ima na straneh luknji,
skozi kateri teče voda na drugo stran jezu.
Za pot nazaj po stopnicah smo potrebovali 20 minut in nato
še dve uri do parkirišča, kjer nas je čakal avto.
Jakob Vintar, 3. a

O programu Kolesarček pa sta nekaj besed zapisali tudi
drugošolki Nika in Lili:

Z mamo sva odšla na Ptujsko Goro
Pot sva začela na Črešnjevcu. Hodila sva tri ure. Bilo je štirinajst kilometrov. Hodila sva po gozdni poti, malo pa tudi
po asfaltni cesti. V gozdu sva se ustavila. Nato sva šla naprej in prispela na Ptujsko Goro. Tam sva šla k maši in po
maši sem se počutil odlično.
Anže Gajšt, 3. a

V sredo, 29. 5. 2019, smo imeli Kolesarčka. Pri Kolesarčku
smo vozili avtke na poligonu. Paziti smo morali na prometne znake in semaforje. Zelo pomembno je bilo, da smo bili
pri vožnji pazljivi, saj smo morali paziti na druge voznike in
na pešce. Imeli smo se super.
Lili Lubej in Nika Diemat, 2. e

Moj najljubši izlet je bil, ko smo šli med počitnicami z gasilci
na morje. Šli smo na Debeli Rtič. Peljali smo se z vlakom in
avtobusom. Tam smo ostali štiri dni. Nabirali smo školjke.
Ko so ostali šli domov, sem z družino ostal tam še tri dni.
Aleks Vesnicer, 3. a
Moj najljubši izlet je bil na Golte, ker imam rada hribe in
gore. Tja sem se lansko poletje odpravila skupaj s starši in
sestro na štiridnevno bivanje.
Vsak dan smo se odpravili na pohod in raziskovali. Spoznala
sem nekaj novih travniških in gozdnih rastlin ter občudovala gozdni svet. Ogledali smo si tudi Alpski vrt, kjer smo si
lahko prebrali zanimivosti o drevesih in drugih rastlinah.
Na Golteh smo jedli v Mozirski koči, kjer so kuhali same
domače jedi: gobovo juho in ajdove žganec, kislo mleko in
ajdove žgance, ričet, skutne štruklje, jabolčni in borovničev
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Zapisala učiteljica Suzana Mlakar
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zavitek… Na Golteh sem usvojila najvišji vrh, ki se imenuje
Boskovec in je visok 1587 metrov.
Po travnikih in pašnikih se poleti pasejo krave in konji.
Pozimi pa se pašniki in travniki spremenijo v smučišča. Na
Golte se lahko pripeljemo po cesti z avtom ali z nihalko do
hotela. Na vrh, ki se imenuje Medvedjak, vozi sedežnica.
V hotelu smo se lahko vsak dan kopali v notranjem ali zunanjem bazenu.
Na Golteh sem se naučila marsikaj novega, spoznala pohodniške poti in zato bi se tja še kdaj z veseljem vrnila.
Zala Teskač, 3. a
V soboto sva se s prijateljem Jakobom odpravila na kratek
izlet s kolesi na Pragersko.
Ustavila sva se pri sladoledarju in pojedla sladoled, nato
pa pot nadaljevala do ribnika. Tam sva opazovala ribe.
Nenadoma se je nebo stemnilo, približevala se je nevihta,
pihati je začel veter. Jakoba je v čelo pičil komar, zato sva
raje odšla domov. Med potjo naju je opral dež, tako da se
doma nisva rabila umivati.
Kljub nezgodam nama je bilo lepo.
Matevž Boldirev, 3. a

200,000

Moj najljubši izlet je bil, ko smo se z avtom odpeljali v Hrvaško mesto ob morju, z imenom Pula.
Pot v Pulo smo začeli pri nas doma na Selah in jo nadaljevali proti Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah. Malo
naprej se je pred nami pojavil prvi predor. Peljali smo se
proti Trojanam in se ustavili na počivališču Lukovica. Pot
nas je peljala skozi Ljubljano. Videl sem oznako za kraj
Šentjakob. Peljali smo se do Postojne in švignili skoznjo. In
hitro smo videli moj najljubši hrib na svetu z imenom Nanos. Kmalu smo zagledali Koper in morje! Ampak mi se za
to nismo zmenili in smo zavili proti Hrvaški. Na meji smo se
ustavili in čakali trideset minut, da smo se poslovili od Slovenije in pozdravili Hrvaško. Peljali smo se skozi Hrvaško in
videli oznake za Pulo, Poreč, Zagreb, Reko, Karlovec… Vozili smo se tudi čez viadukte in gledali, kako nas prehitevajo
avti, kako so zavijali na počivališča in kako so tovorna vozila pridno vozila svoj tovor. Končno smo tudi mi zapeljali na
izvoz in vozili natančno proti mojemu najlepšemu življenjskemu prostoru – morju. Kmalu smo se pripeljali v, seveda,
Pulo. Dobili smo prijeten apartma v devetem nadstropju
bloka.
Prvi dan smo porabili za pospravljanje prtljage, ostale dni
smo si ogledovali mesto Pula. V Puli lahko najdemo: železniško postajo ali stanico, veliko ladjedelnico Uljanik in seveda puljsko Arena ali amfiteater.
Zadnji dan smo pakirali in se zvečer odpravili domov.

100,000

Jakob Ivančič Premzl, 3. a
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3. B
KAKO SEM SE NAUČIL VOZITI KOLO
Nekega dne sem zagledal sosedovo kolo. Bilo je rdeče barve. Ker je bilo sosedu premajhno, mi ga je prodal za 10
evrov. Poskusil sem sesti na to čudovito kolo in se z njim
peljati, a mi to ni uspelo. Moral sem poskušati znova in znova. Tolikokrat sem poskušal, da mi je končno le uspelo. Bil
sem vesel in ponosen nase, saj sem se naučil voziti kolo. Še
zdaj ga imam doma, z njim se rad vozim. Včasih pa se z
njim in mojo družino odpravim na sladoled.
Jakob Šetar, 3. b
KAKO SEM SE NAUČIL VOZITI KOLO
Spominjam se, da sem se naučil voziti kolo pri prijatelju
Timu. Med igranjem sem se odločil, da sedem na njegovo
kolo in se poskusim peljati brez pomoči. In uspelo mi je. Na
začetku sem imel težave z ravnotežjem, ampak s trudom
sem tudi to osvojil. Starša sta bila name zelo ponosna.
Žan Janžič, 3. b
KRIŽARJENJE
Na izlet sem odšla z mamico, Melani in teto Vesno. Odpotovale smo 29.4.2018. Zelo dobro sem se počutila, ko sem se
odpravila na potovanje. Zelo je bilo zanimivo, ko sem na
poti tja bila na letalu. Ampak so bile tudi težave. Težave so
takšne: prvi večer sta Melani in teta Vesna izgubili kovček.
Notri so bile vse njune stvari. Smešno jima je bilo, ker sem
jaz imela toliko skrbi zaradi njunega kovčka in sem hodila
gledat, če je že kovček tu. Potem je bila ura že 20.00 in jima
26

ni bilo nič več smešno. Šle smo povedat na recepcijo, a niso
vedeli, kje je kovček. Potem so se težave začele razpletati.
Izkazalo se je, da so kovček dostavili v napačno sobo. Kovček sta dobili nazaj in od takrat dalje smo se zabavale.
Domov smo prišle 20. 5. 2018.
Julija Adam, 3. b

3. C
Nesreča s skirojem
Dedek in babica sta mi kupila skiro. Zelo sem se ga razveselil in ga takoj želel preizkusiti.
Z dedkom sva se odpravila na sprehod. Peljal sem se po
sprehajalni poti. Naenkrat sem obrnil krmilo in sprednje
kolo se je dvignilo. Nad tem sem bil navdušen in želel pokazati dedku, kaj znam. Ko sem ponovno dvignil sprednje kolo, sem močno padel. Dedek me je vprašal, ali sem vredu.
Rekel sem mu, da ni nič hudega, čeprav sem čutil bolečino v
nogi.
Od takrat naprej se vedno previdno vozim s skirojem.
Aljaž Brumec, 3. c
Nesreča z rolerji
Zelo rada se rolam in v nedeljo sem se odločila, da grem
rolat. Vprašala sem mamo in dovolila mi je.
Obula sem rolerje, nadela ščitnike in čelado. Odšla sem
rolat. Med potjo me je na tleh oviral kamenček, zato sem
padla. Ker na kolenih nisem imela ščitnikov, sem si koleno
poškodovala. Zelo me je bolelo. Odločila sem se, da je za ta
dan dovolj rolanja in se vrnila domov.
Naučila sem se, da moram biti pri rolanju pazljiva. Ko se
bom naslednjič rolala, si bom nadela tudi ščitnike za kolena.
Karin Podlesnik, 3. c
Nesreča s kolesom
Neko soboto sva z atijem odšla na sladoled na Pragersko.
S kolesi sva se odpeljala od doma. Peljala sva se mimo igrišča v Gaju, nato pa po črni potki in mimo železniške postaje. Za železniško postajo sem zavil na cesto, kjer se mi je
zgodila manjša nesreča. S kolesom sem zapeljal preblizu
pločnika in padel. Najprej sem pogledal, ali me je kdo videl.
Ati me je vprašal, če se mi je kaj zgodilo. Rekel sem mu, da
ne. Oba sva se smejala in se odpeljala domov.
Od takrat naprej sem pri vožnji s kolesom ob pločniku bolj
previden.
Luka Robar, 3. c
Nesreča s kolesom
Pripovedovala vam bom o tem, kako sem na morju padla s
kolesom, ko sem bila majhna.
Na morju imamo visok hrib, po katerem sem se peljala do
samega vrha. Ko bi se morala peljati po hribu nazaj, me je
mami vprašala, ali bom to zmogla. Rekla sem ja. Mami je
šla pomivat posodo, jaz pa sem se spustila hribu navzdol.
Bila sem že skoraj na koncu, ko je moje kolo nenadoma
zavilo v grmovje. Iz kolena je priteklo veliko krvi. Mami je
pritekla k meni, me tolažila in odnesla v prikolico. Na koleno mi je prilepila obliž.
Sklenila sem, da se bom po hribu nazaj raje spuščala počasneje.
Tonka Soršak, 3. c

GREMO NA DUNAJ
S starši smo se dogovorili, da bomo šli na izlet na Dunaj z
avtodomom. Ker je moj pradedi zbolel, smo se odločili, da
odidemo na Dunaj le za en dan. V četrtek, 3. maja smo se
mami, ati, Zala in jaz odpeljali na Dunaj.
Ko smo se vozili sem bila zelo vznemirjena, saj nisem vedela, katere zanimive živali bom videla. Ko pa smo končno
prispeli na Dunaj, smo se peljali do živalskega vrta, kjer pa
ni bilo prostih parkirnih prostorov. Z Zalo naju je začelo
skrbeti, da ne bomo mogli v živalski vrt. Potem pa smo
nedaleč stran našli parkirni prostor in končno odšli v živalski vrt. V živalskem vrtu me je poškropil morski lev, ki je
tehtal pol tone.
Domov smo prišli zelo pozno zvečer, ker so zaprli avtocesto
zaradi preverjanja vinjet. Predvsem pa smo bili pozni zato,
ker nam je bilo v živalskem vrtu tako lepo.
Iva Strnad, 3. b

Žan Frešer, 3. b

Zoja Frim, 3. b

300,000

200,000

100,000

Žan Žigart, 3. b
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Nesreča s skirojem
Danes sem se odločila, da vam povem nekaj več o svojem
grdem padcu s skirojem.
Bilo je predlansko poletje. Z družino smo letovali v kraju
Rabac. Bili smo v avtokampu, kjer sem spoznala veliko
prijateljev. Ob večerih smo tekmovali s skiroji. Nekega
večera smo tekmovali do sladoledarja. Ko smo se vračali,
sem padla čez skiro in si močno opraskala koleno. Stric in
ati sta me poškodovano odnesla v prikolico, kjer mi je teta
obvezala koleno.
Med obvezovanjem sem razmišljala, da skiro, hitrost in
nepazljivost ne sodijo skupaj.
Medeja Soršak, 3. c
Padec s kolesom
Predstavila vam bom, kako sem padla s kolesom.
Nekega dne sva se z mamico odpravili na vožnjo s kolesom. Ko sva prispeli na vrh hriba, sva se počasi začeli spuščati. Kolo je peljalo vedno hitreje, ko sem se naenkrat
zataknila ob kamen. Vrglo me je naprej in zapeljala sem v
grmovje s koprivami ter trnji. Težave so bile še večje, saj
mami s seboj ni imela telefona. Ker nikogar nisva mogli
poklicat, sem morala ranjena oditi domov.
Na srečo se je vse vredu izšlo. Mami pa je sklenila, da bo
od takrat vedno s sabo nosila telefon, kar danes še vedno
velja.
Sara Sternad, 3. c
Kako sem se naučil voziti kolo
Za drugi rojstni dan sem dobil trokolo. Ker ga nisem znal
voziti, me je bilo zelo strah. Starši so me z babico in dedkom pričeli učiti vožnje. Najprej sem pridobil ravnotežje,
nato sem se naučil voziti ter izgubil strah pred vožnjo. Nekega dne mi je dedi snel pomožna kolesa, mama pa mi je
pomagala pri vožnji brez pomožnih koles. Kmalu sem obvladal samostojno vožnjo in se vozil okoli bloka, kjer stanujem ter po igrišču. Ker še nimam kolesarskega izpita, se
zaradi varnosti ne vozim po cesti. Pri vožnji sem pozoren
na promet ter okolico. Pri vožnji tem tudi večkrat padel in
se potolkel. Padec zelo boli, zato sem se naučil, da moram
biti pozoren le na vožnjo kolesa.
Vožnja s kolesom je zelo prijetna in zdrava, vendar moramo biti pri vožnji previdni ter uporabljati čelado.
Žiga Valcl, 3. c

Ko sem šel domov, sem takoj sedel pred računalnik in začel
programirati. Tako zavzeto sem programiral, da sploh nisem vedel, koliko je ura. Bila je dve zjutraj! Za spanje nisem
imel dosti časa. Takoj sem šel spat, a me je že nekdo zbudil.
To je bila mama. Vprašal sem jo, zakaj me je tako hitro zbudila, pa je rekla, da ima službo prej. Moral sem vstati in se
pripraviti za šolo. Tako sem bil v šoli eno uro pred poukom.
To eno uro sem porabil za spanje.
Ko sem se končno vrnil iz šole domov, sem spet programiral
in … ta-dam … aplikacija je bila narejena! Samo še preizkusiti jo je bilo treba.
No, danes je sobota, dan ko pogosto kam gremo. In res, šli
smo na Boč. S seboj sem vzel tudi telefon z aplikacijo Super
WC. Ko smo hodili proti vrhu Boča, me je pritisnilo na stranišče, zato sem pritisnil na gumb. Voila! WC je priletel iz
zraka. Vstopil sem vanj in opravil potrebo.
Z izumom sem obogatel, kajti cela šola je imela nameščeno
to aplikacijo.
David Vogrinec, 4. b
NAPOJ NEVIDNOSTI
Šel sem v trgovino po sok, ki je poln čudežnega napoja.
S prijateljem Davidom sva si ga razdelila. Najprej sem ga
spil jaz in David me ni več videl. Povedal sem mu, da je to
napoj nevidnosti. Nato ga je spil še on in oba sva bila nevidna. Stekla sva na ulico in strašila ljudi, dvigovala predmete, da so vsi , ki so to videli, pobegnili. Potem sva šla v trgovino po še več takšnih sokov. Nato sva šla v šolo. Strašila
sva učitelje, da so kar zbežali. Učenci so bili zelo začudeni.
Razmetala sva učilnico, ki je sedaj izgledala, kot smetišče.
Šla sva domov. Ko sva prišla domov, sva ugotovila, da sva
že vidna. Bilo nama je žal, da je dogodivščine že konec.
Ne bom vam povedal kateri sok sem kupil!
Rok Krivec, 4. b
Moram vam povedati nekaj zanimivega! Na božič sem ob
polnoči ujel Božička. Ukradel sem mu napoj nevidnosti, ki je
bil prozorne barve.
Takoj sem poklical prijatelja. Iskal me je in iskal, vendar
zaman. Oglasil sem se mu in takoj je ugotoil, da sem neviden. Še on je popil napoj. Na ulici sva nato žgečkala ljudi in
dvigovala stvari. Nikomur ni bilo jasno, kaj se dogaja. Naslednji dan sva nevidna odšla v šolo. V zbornici sva na mizi
opazila piškote. Pojedla sva jih, so pa piškoti uničili napoj.
Hitro sva zbežala iz zbornice v razred in prišla pravi čas k
pouku.
Vse se je dobro izteklo. No, ne za piškote. Te dogodivščine
ne bom nikoli pozabil!
Patrik Turner, 4. b

ČETRTOŠOLCI PIŠEJO IN RIŠEJO
300,000

200,000

100,000

Jaz, izumitelj
Bilo je lepega dne, ko me je v razredu pritisnilo na stranišče! Stranišče se mi je zdelo tako daleč. Ko sem učiteljici
rekel, da me tišči na stranišče in je rekla, da lahko grem,
sem zdrvel iz učilnice in stekel po hodniku direktno pred
vrata stranišča. A WC je bil zaseden! Potem … smrk … mi je
ušlo. In domislil sem se, da bi naredil aplikacijo Prenosno
stranišče.
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Kaj je mentalna kartica?
Mentalna kartica je preslikava
abakusa v možgane.

BRAINONBRAIN – BOB
Jaz, Brainonbrain in moji uspehi
Sem Brainonbrainovka na 4. stopnji. Na Brainonbrain hodim vsak torek od 18.00 do 20.00 ure. Na 4. stopnji že
množim in delim s pomočjo abakusa. Moja trenerka je
Tamara Rašl. V skupini nas je osem otrok in delujemo kot
ekipa. Naš moto je: „Kar zmorem jaz, zmoreš tudi ti.“ Ure
potekajo večinoma v angleškem jeziku. Učimo se z gledanjem (mentalna kartica), poslušanjem (narek, zvok kroglic
na abakusom) in s prijemanjem – dotikom (abakus in mentalna kartica).
Da znam pravilno uporabljati abakus in mentalno kartico,
moram redno vaditi vsaj 15 minut na dan. Če želim priti na
naslednjo stopnjo, moram na vsaki stopnji opraviti izpit.
Letos sem se udeležila tekmovanja v Mariboru, kjer sem
osvojila zlato priznanje. Samo tekmovanje traja 3 minute.
Cilj tekmovanja je 100 % koncentracija v treh minutah, da
rešiš pravilno čim več računov.
Moj cilj je osvojiti čim več znanja in premagati vse ovire do
desete stopnje.
Verjamem, da mi bo uspelo!

Pia Pernat, 4. b
POLETNE POČITNICE
P – za poletje, ki smo ga težko čakali
O – za onstranstva oceanov in morja
L – za ljubezen, ki jo bomo razdajali
E – za edinstvena doživetja
T – za tisoče zvezd na nočnem poletnem nebu
N – za nova poznanstva in nova prijateljstva
E – za energije polno poletje
P – za pesem ptic v poletnem gozdu
O – za otroke tega sveta
Č – za čebele in čričke in čmrlje
I – za iskrice v očeh
T – za tople morske dni
N – za neprecenljive trenutke z družino in prijatelji
I – za igre
C – za celodnevna poležavanja
E – za enkratne spomine
Učenci 4. b

O Brainobrainu bolj podrobno
Kaj je Brainonbrain?
Metoda učenja Brainonbrain je enostavna, zabavna in
otrokom privlačna. Imenujemo jo tudi možganska telovadba. Spodbuja enakomeren razvoj leve in desne polovice
možganov. BOB pomaga razviti koncentracijo, samozavest, hitrost, natančnost, kreativnost, spomin, odločnost.

IZLET V MOZIRSKI GAJ

Od kod prihaja Brainonbrain?
Metoda prihaja iz Indije in se zaradi svoje enostavnosti
hitro razširila po vsem svetu. Trenutno deluje v 37. državah, v kar 925 centrih. V Sloveniji je takšnih centrov sedemnajst.

Tega dne sem se zelo veselil. Zanimalo me je, kaj se bo
zgodilo.
No, prišel je dan, ko smo šli s prijatelji in učiteljico na izlet.
Najprej smo šli na avtobus, ki je peljal v Mozirski gaj. Celo
pot do tja sem razmišljal o Mozirskem gaju. Ko smo prišli
tja, sem zagledal veliko lepih stvari. Recimo rože, drevesa
in mehko trato. Videl sem tudi potok, v katerem so plavale
ribe. Potem smo pojedli malico in odšli k prvi delavnici.
Tam smo z mikroskopom opazovali rečne živali. Naša skupina je videla enodnevnico, polža velikega mlakarja in mladoletnico. Po vsem mikroskopiranju smo še v roki držali
Madagaskarskega sikajočega ščurka. In te delavnice je bilo
konec. Odšli smo k drugi. Pri drugi delavnici smo šli na razgledni stolp Mozirskega gaja in opazovali okolico. Na stolpu smo bili pet minut in živali v razgledu. Nato smo odšli
lovit rečne živali. Ob lovljenju rečnih živali sem se zelo zabaval. Vse živali smo si zabeležili. Naša skupina je ujela
dvajset rečnih živalic. Od tega je bilo deset pravilnih vrst.
Ta delavnica se je s tem končala. Odšli smo k tretji delavnici. Tretja delavnica je bila čebelarska. Na začetku te delavnice smo se pogovarjali o čebelah in medu. Potem sem se
oblekel v čebelarska oblačila in sem se približal panju in

Kako se učimo?
Učenje pri BOB-u poteka s starodavnim, lesenim, azijskim
računalom, ki se imenuje abakus ter z mentalno kartico.
Poteka v desetih težavnostnih stopnjah.

300,000

Kaj je abakus?
Abakus je približno 25 centimetrov dolgo računalo. Na
njem so rjave kroglice. Zgoraj je ena kroglica, spodaj so
štiri. Glede na zaporedje, na abakusu vsaka kroglica predstavlja svojo število.

200,000

100,000
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čebelam. Bilo mi je zelo všeč. Ogledali smo si še čebelnjak
v notranjosti. Nazadnje je sledila še degustacija medu. Na
izbiro smo imeli smrekov, hojev, cvetlični, akacijev ter kostanjev in lipov med. Meni je bil najbolj všeč hojev med.
Potem smo šli še na sladoled. Žal smo morali oditi. Ko smo
prispeli na Pragersko, smo pojedli kosilo in odšli domov.
Tega dne ne bom nikoli pozabil zato, ker sem degustiral
med.
Tilen Jevšovar, 4. c

eno uro. Nato vsak dan razmišljam, katera prijateljica bi
prišla k meni ali pa ravno obratno. Med tem časom naredim domačo nalogo. Po navadi grem jaz h kakšni prijateljici, saj moram doma pospraviti posodo, sesati, obesiti perilo.
Po navadi z jahanja pridem domov ob pol sedmih. Potem se
veliko igram z mačkom Bisekom, vsaj toliko časa dokler se
ne grem tuširat. Nikoli se mi »ne da« ampak, ko sem pod
tušem pa nočem ven. Ko na koncu le grem ven, si umijem
zobe se počešem in že sladko sanjam, kako se bo začel jutrišnji dan.
Mina Mija Rokavec 5. c
Moj opisan dan je četrtek. Zjutraj se zbudim, oblečem in na
hitro pojem zajtrk. Nato se počešem, ter se pripravim na
pohod. In zdaj napoči čas, zavlačevanja. Če še ne veste
imam sestro Zalo, ki je stara sedem let. Zdaj vam je pa že
bolj jasno, kaj ne ? Seveda tega ne počnem jaz. No, ko je
tega konec, se odpravimo v šolo. Takoj za tem se začne
pouk. Ko je konec pouka, grem v glasbeno šolo. Igram klavir
in sem tretji razred. Ko se konča grem domov. Tam pojem
kosilo in se pripravim na plesne. Hodim v plesno šolo Natke
Geržina. Tja hodi tudi moja sestrična Tia in njena sošolka
Anteja. Ko pridem domov, je že tako pozno, da se grem še
samo uredit za spanje. Seveda nikoli ne pozabim pogledati
malo za šolo. Pripravim si torbo in naredim domačo nalogo.
Nato grem v posteljo in kaj preberem, nato zaprem oči in
sem že zatopljena v sladke sanje.
Zoja Furlan, 5. c

Taja Benkič, 4. c

Zjutraj se zbudim, se oblečem in pohitim v šolo. V šoli se
učim, berem in pišem. Nato imam malico, kjer se obilno
najem in spet se nadaljuje pouk. Po pouku imam N2N. To je
neobvezni izbirni predmet nemščina. Pri N2N se učim in s
tem pridobim veliko novega znanja iz nemščine. Po N2N se
odpravim na pravljično dramski krožek, kjer ponavljam deklamacijo z naslovom Nezakonska mati za kulturno prireditev ob prazniku Franceta Prešerna. Po krožku imam verouk
pri katerem nas učiteljica pouči veliko o veri in Bogu. Nato
se odpravim v šolo ter s prijateljicami počakam na začetek
plesne šole Natke Geržina. Tam plešemo nove plese, ponavljamo stare, ter večkrat jemo sladkarije in se zabavamo. Ko
se preoblečem v garderobi se skupaj z atijem odpravim
domov. Doma povadim ples, ki smo se ga učili v plesni šoli.
Ko pride domov mami, pojemo večerjo, ki je po navadi sendvič ali kruh s čokoladnim namazom. S sestrico Nežo si umijeva zobe in telo, ter se odpraviva v posteljo. Ko ležim v
postelji razmišljam, kako dobro sem se imela v tem dnevu.
Ko sem že toliko zaspana zaspim padem v sen in že lebdim
v sanjah. Sanjam o samorogih in rožah, ki jih imam rada.
Sladko spim do jutra, ko se začne nov dan.
Ema Grenko, 5. c

Živa Lubej, 4. c

PETOŠOLCI SE PREDSTAVIJO
MOJ VSAKDAN
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Dan, ki vam ga bom opisala je torek. Ko zjutraj vstanem,
se najprej oblečem za šolo in odhitim v kuhinjo, saj sem
vedno zelo lačna.
Zjutraj nikoli ne vem, kaj naj jem. S tem vprašanjem navadno obremenjujem vse v hiši. Na koncu si iz hladilnika vzamem vse, kar mi pride na pamet. Po zajtrku si umijem zobe in počešem lase. Nato se z atijem odpraviva v šolo, jaz,
pa sem polna pričakovanj kaj se bo danes zgodilo. V šoli se
učim, poslušam, pišem, rišem, ustvarjam, rešujem različne
naloge, včasih pa tudi malo dolgočasim. Ko pridem domov,
se rada sprostim ali kaj dobrega pojem. To mi vzame vsaj
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ZLATI ZVONČEK
Pred davnimi časi je v lepem gozdu s 100 drevesi živel majhen zajček. S svojim očetom je posadil jablano.
Kar nekaj let jo je pustil rasti. Rasla je in rasla, dokler se ni
dotaknila snežno belih oblakov. Ampak ta jablana ni nikoli
rodila sladkih rdečih jabolk. Nekega dne je zajček na njej
zagledal prečudovit zlat zvonček, ki je bil iz čistega zlata.
Odhitel je po lestev, splezal gor in odtrgal zlat zvonček. Ko
je z njim pozvonil, se je slišalo kot petje angelov in v naročje mu je padlo rdeče jabolko. Ni vedel, kaj naj reče. Lisica
je to videla in hotela imeti ta zvonček samo zase. Ko je
zaspal, ga je lisica hotela ukrasti. Bila je tiha in zvita, kot se
za lisico spodobi. Uspelo ji je ukrasti zvonček in odhitela je
domov. Doma je zvonila in zvonila, dokler ni bila njena
hiša polna jabolk in še je zvonila. Zjutraj je zajček jokal
medvedu, ker ni našel zvončka. Le kdo mi je ukradel zvonček, le kdo bi lahko bil tako sebičen, zakaj ravno jaz, zakaj?
Medved ga je tolažil. Rekel mu je, da tisti, ki ga je ukradel,
bo že sam videl, da si dobra oseba in da ti ga bo moral
vrniti. Ampak ne razumem, zakaj bi kdo to naredil, saj bi
mu ga posodil. Nato sta zaslišala krike. Na pomoč, na pomoč, pomagajte! Bila je lisica. Zajček je rešil lisico, saj je
bila njena hiša polna jabolk in ni mogla več ven. Lisica se
mu je opravičila in mu vrnila zvonček.

Aljan Klajnšek, 5. a, Najlepši dogodek v poletju

Zapomnite si, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
Eva Lašič, 5. a

Razred

300,000

200,000

Razred je kot tvoja druga družina.
V njej si kot kos zlata, ki ne more
padit na tla.
Če se skregaš, se pretrgajo vse vezi,
takrat ta družina razpade
in je več ni.
Če pa se pobotaš,
se te vezi sklenijo nazaj
in spet se družina obnovi.
V tej družini se učiš matematiko
in še druge stvari.
A najlepši čas je odmor,
v katerem so prosti vsi.
A kmalu za tem, v sedmem,
se družina razide na dve poti.
Nato v devetem
na tej šoli nobenega več ni.

Eva Lašič, 5. a, Kitara

Amadej Brumen, 5. a, Kolovrat

Gašper Koban, 5. a

100,000

Julija Rebernak, 5. a, Drevo v mesečini
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PRIJATELJ
Prijatelj je tisti, ki ti stoji ob strani
in te brani.
Prijatelj ti pomaga in svetuje, ko je najhuje.
Prijatelju zaupam, da ne obupam.
Prijatelj me nasmeji,
kadar lahko mi ni.
Pravi prijatelj si ti
Alja in upam, da vedno ostaneš
takšna kot si.
Mina Mija Rokavec, 5. c

čebele opazovali v naravi. Učenci zelo uživajo v ustvarjanju
iz odpadnih materialov, zato smo izdelali tudi lutke in
sceno za lutkovno igro, ki so jo učenci sami napisali.
Ker imajo učenci radi živali in so jim vedno znova zanimive,

PRIJATELJSTVO
Dolgi lasje, modre oči,
očala modra, slog urejen,
to so vrline, moje prijateljice Brine.
S prijateljico klepetava, se sprehajava
in včasih tudi nagajava.
smo se pogovarjali o življenju na travniku in na kmetiji. Seveda je tudi na to temo nastalo veliko čudovitih izdelkov.

Ko sem žalostna, ob meni stoji
in me s svojimi besedami razveseli.
Ko sva skupaj nama dolgčas ni,
ker se znava zabavati in skupaj veseliti.
Larisa Marčič, 5. c

USTVARJANJE IN DELO V ODDELKIH PODALJŠANEGA
BIVANJA NA PODRUŽNICI PRAGERSKO
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Delo v oddelkih podaljšanega bivanja je tudi v drugem
ocenjevalnem obdobju zelo raznoliko, saj ob pisanju domačih nalog in utrjevanju znanja učenci še vedno zelo radi
ustvarjajo in se tako urijo v različnih spretnostih, umetniških veščinah ter spoznavajo in preizkušajo različne likovne tehnike.
Veliko smo se pogovarjali o pomladi in le-to upodabljali na
različne načine ter
jo ob lepem vremenu opazovali tudi
zunaj na šolskem
igrišču. Z izdelavo
rož iz krep papirja
smo sodelovali tudi
na razstavi cvetja.
Pogovarjali smo se
o skrbi za čisto okolje, o dnevu Zemlje
in o pomenu čebel
za naše življenje ter
na te teme tudi
ustvarjali oziroma

V oddelkih podaljšanega bivanja veliko pozornost namenimo tudi kulturnemu in zdravemu prehranjevanju ter športnim aktivnostim, s katerimi skrbimo za zdrav duh v
zdravem telesu.
Zapisali: Majda Vaupotič, Martina Brmež in Simona Kolbl,
učiteljice v oddelkih podaljšanega bivanja POŠ Pragersko

DELO V OPB 3. B RAZRED
Od meseca decembra do meseca junija se je v OPB v 3. b.
razredu dogajalo marsikaj. Pozimi smo se predajali zimskim
užitkom, kljub temu da je bilo snega le za malenkost. Ker
smo v razredu sami radovedneži, smo se odločili da se
poučimo o kosteh, ki gradijo naše telo, zato smo naredili
gospoda Skeletka.
Sodelovali smo v projektu Nivea – podari modro srce, zato
smo se trudili delati dobra dela.
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V podaljšanem bivanju smo delali tudi prave kristale, ustvarjali velikonočne živali, naredili svoj pravi ročni nogomet, ter ustvarjali iz materiala, ki smo ga nabrali na igrišču.

ČUDOVITI SVET NARAVE
V okviru Rap-a učenci
obiskujejo
interesno
dejavnost - čudoviti svet
narave.
Skupaj
smo
zasadili
zeliščno gredo, si skuhali
metin-melisin
sirup,
naredili sivkine blazinice
proti moljem, se sladkali z
doma narejenimi zeliščnimi bonboni, obljubili prijateljstvo naravi ter spoznavali čudoviti svet zelišč.

300,000

Misli nekaterih otrok ob zaključku interesne dejavnosti
Lonček kuhaj.

200,000

Učiteljica Zdenka Felicijan
100,000
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bila, Rozamunda, saj nisem vedela, kaj naj storim. Minevali
so dnevi, nato tedni in celo leta. Zaljubila sem se vanj, saj
me ima zelo rad in z mano ravna kot s princeso. Vem, da te
skrbi zame, saj si izgubila vso svoje upanje v ljubezen, po
tem, kar se ti je zgodilo z Ostrovrharjem, ampak te naj ne
skrbi, saj sem tu presrečna. Nič mi ne manjka. Drug razlog,
zakaj ti pišem je, da te prosim, če sporočiš moji družini, da
sem zdrava, živa, saj jaz ne morem, ker mi je pretežko, saj
sem jih kar zapustila brez glasu. Vem, da si sedaj v samostanu kot nuna in upam, da uživaš tam, kot jaz tu. Moti me
samo, da živiva pod vodo in nimam tebe in svojih prijateljev. Samo to si nekako zaslužim, ker sem bila tako nesramna in nepremišljena na kopnem kot ti. Mislili sva samo nase
in ne na čustva drugih. Jaz sem pod vodo z moškim, ki ga
ljubim in ti osamljena na kopnem kot nuna. Ne vem, zakaj
sem se prej tako obnašala. Vsakega sem želela imeti, kot ti.
Najini kazni nista tako zelo kruti, vendar vseeno upam, da
boš kdaj nehala biti nuna in se boš poročila.
Zelo te pogrešam in upam, da si vesela nad novico, da se
bom poročila. Jaz sem bila tudi kriva za nekaj uničenih zakonov in to zelo obžalujem. Upam, da bom dobila odgovor
na to pismo in želim vedeti, kaj vse se je pa tebi dogajalo
med tem časom.
Rada te imam moja Rozamunda.
Urška
Zala Predan, 8. b

CRIME STORIES
A lady was murdered in her home in Great Britain during
one Monday night while she was sleeping. Her body was
found in her bedroom in her bed. The reason for the death were thirtreen dollars in her throat.
There were three suspects that had access to her room.
The Slovenian Jure, the American George and the Chinese
Chin-Chan. They were working in the house.
All of them had allibies. Jure was sleeping in his house
with his wife. George was at the cinema watching a horror
movie and Chin-Chan was working in a Chinese restaurant
as a cook. This is his second job.
The policemen immidiately knew who did it and arrested
WHO? And WHY?
Doctor Jones was operating on a heart patient. The operation was very difficult and there were four people present:
doctor Jones, nurse Maddie, nurse Silva and the anastheologist Patrick.
The patient was ready and his chest was opened. The doctor accepted a call from his boss. He ordered to cool down
the patient. He wanted to do the surgery after the important call.
Then Maddie, Silva and Patrick decided to have a break
too after the patient was cooled down. Maddie went to
the cafeteria for a snack, Silva went to the bathroom and
Patrick took a break in the room upstairs
They heard a strange noise from the surgery room. Somebody was moving. After that everything was quiet again.
They thought somebody was checking up on the patient.
After an hour they found the patient dead. He was murdered. The cooling system was shut off. The patient was
lying on the ground.
WHY was he murdered and WHO did it?
Erik Pipuš, 6. c
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Verjetno nekje pod vodo 17
30. 2. 1800+x1≤x≤48
Hej Rozy!
K pisanju tega pisma me je spodbudilo to, da mi je bilo
dolgčas. In slučajno je pred petimi leti nekdo vrgel pero in
list k meni, da bi lahko pisala. Mislim, da mu je bilo ime
Miko Tomuc ali Niho Tomec ali nekaj takega. Ampak, zakaj
sem s listom čakala 5 let? Saj nisem. Zdaj pride zanimiv del.
Vse se je začelo na plesu pred leti. Nihče ni bil dovolj mišičast ali imel dovolj polizane frizure, da bi lahko plesal z mano. In ja, še vedno padam na polizane frizure. In kak so
tistega lepotca (povodnega moža) upodobili v berilu za 8.
razred! Kot da je imel ribji rep ali kaj takega. To berilo je
glede ilustracij kar za v koš! No, v glavnem, ime mu je bilo
Foiegrascrueltydocom in pisal se je Stopfortnumadmason
(imena zares obstajajo) in izkoristil me je! Hotel me je za
služkinjo in to, da sem plesala z njim, je bila samo proba, če
sem v čem sploh dobra. Ampak saj veš, da plešem čisto
zanič. Vsi mislijo, da dobro plešem samo zato, ker sem lepa,
ampak on je opazil, da sem zanič, zato je bil tako obupan
nad mano, da me je vrgel v reko. Jaz pa sem bila besna kot
še nikoli. Ampak ne zato, ker me je ponižal, ampak ker mi je
umazal čisto novo Gucci oblekco! OMB, a veš, kako je bla
kjut? Take diamantke in srčke je mela in čist roza je bla. Ja
res je bla! In kaj sem nardila? Takoj, ko je za mano skočil v
vodo, sem mu prisolila takšno klofuto, da je verjeto vsem
svojim ribam še 3 dni smrdel.
Vendar kako dolgo sem že tu? Ti takoj povem… točno 36
minut! Kako pa, če je pred 5 leti padel k meni list papirja?

Pod vodo v Ljubljani, 13. 5. 1838
Draga Rozamunda!
Vem, da ti nisem že dolgo pisala, ampak sedaj ti moram
povedati nekaj zelo pomembnega. Tisti večer, ko sem izginila, sem velikokrat pomislila nate in na izdajalstvo tvojega
Ostrovrharja. Zdelo se mi je grozno, kaj vse se ti je zgodilo
in gospod z imenom Povodni mož mi je veliko pomagal
takrat in zaradi tega sva se odločila, da se bova poročila.
Poznava se že zdaj nekaj let in zaradi njega sem odkrila
popolnoma nova čustva, ki jih prej nisem poznala. Ko sem
ga zagledala na plesu, mi je bil takoj všeč, saj je bilo nekaj
posebnega na njem. Med plesom mi je govoril, kako sem
lepa ter posebna. Še nikoli nisem spoznala takšne osebe.
Povedal mi je, da bi rad, da greva malo na samo. V tem
trenutku sem se malo prestrašila, saj nisem vedela, kaj želi
narediti. Videl je moj presenečen oziroma prestrašen obraz
in mi zagotovil, da ne bo nič narobe. Nadaljevala sva s
plesom in kar naenkrat sva bila pod vodo. Hotela sem kričati, da bi me kdo rešil, ampak nisem vedela, če lahko diham pod vodo. Povodni mož se me je dotaknil z roko čez
obraz in sem lahko dihala. Veš, kako zelo prestrašena sem
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Foiegrascrueltydocom Stopfortnumadmason me je zaprl v
ULTRASMOGRIFIKATORSKIGENSKOSPREMENJENIMULTIUPORABNIČASOTRANSFORMACIJSKIŽIVLJENSKONEPREBOJ
NIMEGAPROCESORSKI MEHURČEK 2000. To besedo bom
poneumljila, čeprav jo razume vsak tepec! To je mehurček
v katerem čas teče počasneje kot zunaj njega. Torej; ena
minuta v mehurčku je en mesec zunaj njega. Torej bom
sedaj samo čakala, da se reka izsuši in bo ULTRASMOGRIFIKATORSKIGENSKOSPREMENJENIMULTIUPORABNIČASOT
RANSFORMACIJSKIŽIVLJENSKONEPREBOJNIMEGAPROCES
ORSKI MEHURČEK 2000 razpadel. To pomeni, da bom tvoje pismo dobila čez nekaj sekund!
Definitivno pogrešam svojo garderobo z roza oblekcami in
mogoče kak sendvič. Tebe pa niti malo. Ph. Daj no! Le kdo
bi tebe pogrešal? Pravzaprav sem kar vesela, da sem ujeta
v tem mehurčku, da ne rabim gledat tega tvojega grdega,
zanemarjenega in vzvišenega ksihta. Brez zamere, ampak
resnica boli! Aja, pa par minut nazaj sem na svojega
iPhona dobla mesič, da si šla v samostan! Kakšna kazen!
Čeprav pa si najina primera nista kaj dosti različna. No,
pravzaprav sta si. Jaz sem bila samovšečna in ti tudi. Ampak jaz sem bila vsaj resnično lepa! Saj veš:
Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, al lepše od urške,
bilo ni nobene ...
Ti pa stojiš na razpadajoči leseni mizi s svojimi ginger
dredloksi (ilustracija v berilu za 8. razred)… Ph kr neki. Ti si
dobila čisto sebi primerno kazen, jaz pa ne. Sem prelepa za
kazni. V glavnem, sploh ne vem, zakaj ti pišem pismo, če
pa mam iPhona. OK by.
#luzerkavsamostanu

Za razstavo je komisija izbrala tudi tri naša likovna dela iz
matične šole Spodnja Polskava:
- Rebeka Dihtero 9. a (slika na naslovnici)
- Dan Štumberger 8. b. (slika spodaj)
- Sara Potočnik 9. a (sledeča slika):

Niko Tomac, 8. a

11. LIKOVNI NATEČAJ DREVO
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Učenci naše šole so sodelovali
na 11. likovnem natečaju DREVO. Na natečaj se je odzvalo 121
slovenskih šol. Skupaj so posredovali 1492 otroških likovnih
del. Tričlanska strokovna komisija je med prispelimi deli izbrala
100 del za razstavo, med temi
podelila 4 zlata in 8 srebrnih
priznanj. Avtorji preostalih del
bodo prejeli bronasto priznanje.
Na natečaj smo poslali 10 del, ki
smo jih ustvarjali pri likovnem
krožku Harmonija na Sp. Polskavi in pri lik. krožku Colours na
Pragerskem.
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Dan Štumberger, 8. b
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