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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

Koledarsko leto se izteka. Z veseljem in s ponosom prebiram novo številko Ingoličevega dnevnika. Marsikaj lepega smo doživeli v pisanem šolskem vsakdanjiku in vse
to ste nam dragi učenci in novinarji na zanimiv način z besedo in čopičem predstavili v našem šolskem časopisu.
Ugotavljam, da smo se veliko novega naučili, se radostili ob neštetih uspehih in se
tolažili, ko nam je zmanjkovalo moči. Na različnih področjih ste dosegli številna priznanja, pohvale, pokale in ponesli ime naše šole izven državnih meja. Za vse doseženo Vam iskreno čestitam.
Vsem soustvarjalcem in njihovim mentorjem se iskreno zahvaljujem za trud pri pripravi Ingoličevega dnevnika. Posebno zahvalo pa namenjam mentorici Mateji Pučko Erhatič in njenim novinarjem, ki so prispevke zbrali in uredili v naš časopis, ki ga
bomo vsi z veseljem prebirali.
Veliko dobrega in lepega načrtujemo za prihodnje, zatorej bomo pogumno in radostno stopili novemu letu naproti.

Ravnateljica
Danica Veber

KOLOFON
NOVINARJI |učenci izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo
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 | december 2019
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NAŠI PRVOŠOLCI

Matej: »Všeč mi je, ko pišem številke in rišem.«
Tristan: »Rad delam snežinke in se igram s kockami.«
Julij: »Rad imam matematiko in likovno umetnost. In seveda odmor.«
Luka P.: »Rad pojem in se igram ledene ženske pri športu.«
Zala: »Všeč sta mi likovna in glasbena umetnost.«
Satya: »Pri matematiki rada pišem številke in rešujem delovni zvezek Računanje je igra. Zelo rada poslušam pravljice
in delam domače naloge.«
Žiga: »Rad imam šport, poslušanje pravljic in igre z avtomobilčki.«
Pia: »Rada imam igre s prijatelji.«

1. a — KAJ IMAMO RADI IN ČESA NE
Učence prvega a razreda sva učiteljici Jana in Staša povprašali, kaj imajo radi v šoli in česa ne.
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Inari: »Rada se učim, ne maram hrupa v učilnici.«
Oskar: »Rad izdelujem iz papirja in igram šah, ne maram,
da me kdo jezi.«
Benjamin: »Všeč so mi naloge
v zvezkih in glasbene urice. Ni
mi všeč, če so za kosilo princeske.«
Sara: »Rada se učim. Ne maram, če mi kdo reče, da se ne
smem igrati z njim.«
Gloria: »Všeč mi je pouk, še posebej likovna umetnost,
slovenski in angleški jezik ter odmor. Ne maram hrupa.«
Nuša: »Rada se igram, ustvarjam in igram šah. Ne maram
domačih nalog in pisanja številk.«
Luka B.: »Rad pišem številke pri
matematiki, všeč mi je, da lahko
v ponedeljek prinesemo s sabo
svoje igrače. Ni mi pa všeč, če
so pri malici ali kosilu sladkarije.«
Neža: »Rada ustvarjam in se
igram različne igre. Ne maram
pa zgodnjega vstajanja.«
Vita: »Rada se učim. Všeč so mi
odmori, ker se igramo za knjižnico. Ni mi všeč, če se s kom
skregam.«
David: »Rad ustvarjam in se
igram s prijatelji. Nimam rad
domačih nalog.«
Teja: »Všeč mi je odmor, ker se takrat igram s prijatelji.
Rada imam angleščino, pri spoznavanju okolja mi je všeč,
ko delamo miselne vzorce. Ne maram pa, ko učiteljica reče, da je konec odmora.«
Tinkara: »Rada imam angleščino in šah, rada tudi rišem.
Nerada pišem v zvezek s kvadratki.«
Avelin, Maximilian, Neli, Tristan, Žiga, Julij, Luka P., Zala,
Satya in Pia se niso spomnili ničesar, kar jim v šoli ne bi
bilo všeč. Radi pa imajo:
Avelin: »Všeč mi je
pouk.«
Maximilian:
»Rad
ustvarjam,
rešujem
različne naloge in
igram šah.«
Neli: »Rada imam
pouk, všeč so mi vsi
predmeti in sploh vse,
kar je v šoli.«

Naj nam bodo besede naših
prvošolcev v navdih, saj kakor
pravi Timea Varga: »Tudi povsem majhne stvari so lahko
povzročitelji velikega veselja.«
Učenci 1. a z učiteljicama

1. b — KAJ JE SREČA
Prvošolci smo razmišljali o sreči in globoko pokukali v svoje
srce. Zanimalo nas je, kaj vse je sreča. Ugotovili smo, da je
sreča nekaj lepega in dragocenega. Včasih je lahko velika,
včasih pa majhna. Čisto vsak je poiskal, kaj ga razveseljuje
in osrečuje, kaj mu nariše nasmešek na obraz in mu ogreje
srce.
Sreča je … ko se igram s prijatelji, ko mi ati speče palačinke,
ko rešujem v matematični zvezek, ko sem skupaj s starši, ko
se stisnem k mamici, ko obiščem babico, ko dobim presenečenje, ko praznujem rojstni dan, ko je odmor, ko se v ponedeljek vrnem nazaj v šolo, ko z atijem »šraufava« gume, ko
se izvalijo mali piščančki, ko mi mami prebere pravljico, ko
v šoli ustvarjamo, ko se igram s Tiso, ko se igram v naravi.
Tako iskreno je o sreči razmišljajo 17 zvedavih prvošolčkov.
Odrasli pa pogosto pozabimo, da je največja sreča skrita v
čisto preprostih rečeh. Naj prihajajoči prazniki zadišijo po
slastnih piškotkih in v domove prinesejo srečne trenutke.

Učenci 1. b z učiteljico Mihaelo Haralovič
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1. c — SE PREDSTAVI

»POGUMNI« tudi v 3. A

Smo Tine, Maja, Matjaž, Lia, Jona, Pia, Melani, Nika, Lara
in Lily. Čeprav nas je v razredu le 10, se imamo pri pouku
zelo lepo. Vsak dan nas učiteljica Vanja nauči kaj novega, v
podaljšanem bivanju pa z učiteljico Martino znanje pridno
nadgrajujemo ali ga utrjujemo.
Že od prvega dne, ko smo prvič prestopili šolski prag, učiteljico sprašujemo, kdaj se bomo končno naučili pisati.
Učiteljica nam je povedala, da je pot do črk kot cesta z
nekaj ovinki, katero moramo pridno prehoditi, da bomo
prišli do abecedne hišice. Vsak dan pridno delamo, se učimo in spoznavamo, kako se vrti svet okoli nas. Zelo si želimo najti abecedno hišico in odpreti njena vrata, da bodo iz
hiške priplesale najprej velike tiskane, nato pa še male
tiskane črke! Ta dan bo pri nas praznik in vabimo vas, da
se nam pri praznovanju pridružite. Skupaj bomo poklicali
črke in jih povabili v naše zvezke. In ne le to, učiteljica nam
obljublja tudi sladko presenečenje!
Slikice vas bodo popeljale v naše prijetne šolske ure. Sami
presodite, kako uspešni, predvsem pa radovedni smo pri
reševanju naših nalog. In še to! Če slučajno najdete abecedno hišico, ji povejte, da smo učenci 1. c že na poti do nje,
predvsem pa do črk, ki nas bodo popeljale v neznane svetove in čudovite kraje.

Učenci 3. a smo se v novem šolskem letu podali v projekt
»Pogum«. Odločili smo se, da poiščemo svoje izzive na
močnih področjih, le te pa smo »začinili« z lastno kreativnostjo in domišljijo. Kako?
Izdelali smo poučne igre za urjenje matematike različnih
vsebin in na različnih stopnjah znanja.
Najprej je vsak oblikoval svoj barvni motiv na podlago, nato
se je vsak odločil za svojo strategijo reševanja in sestavil
matematične naloge ter izpisal rezultate za lastno preverjanje. Vse naloge je bilo potrebno natančno izrezati in naloge
preveriti, da se le te računsko izidejo. Vsak je svoj izdelek
plastificiral, tako so naloge postale trajnejše in za večkratno
uporabo.
Ko je bilo delo opravljeno, pa smo se podali v izzive reševanja nalog med sošolci - prijatelji. Pri delu in ustvarjanju smo
nadvse uživali, naleteli pa smo
tudi na marsikatere ovire, ki so
nas veliko novega naučile!
Naša končna ugotovitev pa je
sledeča: »Izziv je POGUM, ki ga
VSI nosimo v sebi in ga je vredno POKAZATI in ga deliti z drugimi!«
Naj vam POSTOPEK NAŠEGA
DELA predstavimo še s fotografijami:
1. Oblikovanje ozadja in matematičnih nalog

2. Izrezovanje in preverjanje naloge z rezultati
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Učenci 1. c z učiteljicama
Vanjo Böhm in Martino
Brmež

3. Plastificiranje
4. Reševanje nalog med sošolci
Učenci 3.a in učiteljica Branka Dornik Mesarič
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gasilci.
15. 10. smo na malem igrišču imeli kostanjev piknik. Hišnika sta pridno pekla kostanje, mi pa smo se sladkali z dobrimi kostanji in sokom. Potem smo morali še pospraviti za
seboj in odšli smo nazaj v razrede.
Sladkali smo se tudi 15. 11., ko je tudi pri nas potekal Slovenski tradicionalni zajtrk. Jedli smo kruh, maslo, med, jabolka in pili mleko. Kasneje smo se zbrali v jedilnici in je
učenec Jan igral na harmoniko. Peli smo slovensko pesem
Čebelice. Po zajtrku in pesmi smo odšli v razrede in nadaljevali s poukom.
Lepo je, ko se v šoli dogajajo najrazličnejše stvari in se udeležimo različnih dogodkov.
Vsi pa smo v pričakovanju decembra, ko bo na naši šoli
najlepše.
Julija Adam, 4. b

NOVIČKE IZ PODRUŽNICE ZGORNJA POLSKAVA
Komaj trije meseci novega šolskega leta so minili, pa se
nam je učencem že toliko vsega zgodilo. Trije meseci, polni zanimivih dogodkov in novih spoznanj. Tako je bilo …
Po doooolgih poletnih počitnicah smo se ponovno srečali
2. septembra. Med nami je 17 novih obrazov, prvošolčkov,
ki jim želimo uspešno šolsko leto. Za nas četrtošolce je
tudi veliko novega: garderobne omarice, novi učitelji, svoj
vhod, igra na velikem igrišču …
Že takoj na koncu meseca septembra, natančneje 27. 9.
2019, smo izvedli delavnice v okviru projekta Kulturna
dediščina. Mlajši učenci so ustvarjali, prepevali in plesali,
starejši pa smo imeli delavnice na temo Razvoj avtomobilizma in Cirkus. Ogledali smo si dva stara avtomobila, v njiju
smo se lahko tudi usedli. Bila sta brez varnostnih pasov,
nista imeli veliko prostora, sedeži pa so v enem bili kar
udobni. Na drugi delavnici pa smo si iz balonov in zdroba
naredili dve ali celo tri žogice za žongliranje. Pogledali pa
smo si tudi video, kako se naučiti žonglirati z eno, dvema
ali tremi žogicami.
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TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE
Letošnji teden kulturne dediščine je potekal med 28. 9. in
12. 10. 2019 pod geslom Dediščina #umetnost #razvedrilo.
Kulturna dediščina se letos posveča umetnosti in prostemu
času, s pomočjo katerih lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana. Tema obsega vizualne umetnosti, muzeje, kino, cirkus, zabaviščne parke, ples, praznovanja, festivale, igre, branje, glasbo, fotografijo, radio, televizijo, gledališče, turizem in šport. To je priložnost za raziskovanje
zgodovine vseh s tem povezanih objektov in predmetov.
Hkrati pa nas zanima tudi dediščina, ki je prisotna v vseh
teh oblikah sprostitve danes.
27. 9. 2019 smo imeli na vseh treh šolah dneve dejavnosti
na temo kulturne dediščine. Učenci so se razporedili v različne dejavnosti, v katerih so ustvarjali, urili različne veščine, brali, se pogovarjali, izdelovali različne cirkuške pripomočke, raziskovali zgodovino iger, se igrali igre naših babic
in dedkov in še mnogo drugega.
MATIČNA ŠOLA
Učenci prvega razreda so v delavnici Izdelajmo svoj vilinski
grad pod vodstvom učiteljic Jane Mohorko in Staše Leskovar iz različnih jesenskih plodov izdelovali vilinski oz. škratov vrt. Spoznavali so se z različnimi gozdnimi plodovi, njihov cilj je bil, da se skozi zabavo spoznavajo z naravo. Nato
so se peš odpravili še na kmetijo Volk, ki se ukvarja s pridelovanjem zelenjave in z njo oskrbuje tudi našo šolo. Drugošolci so z učiteljico Simono Lahe barvali kamenčke, ki so jih

V mesecu oktobru smo se prav lepo imeli tudi v Tednu
otroka. Naši petošolci so naredili kolesarski izpit. Čestitamo in varno na cesti! V šolo smo lahko prinesli različne
igrače, imeli pa smo tudi kino- na voljo so bili trije filmi, mi
pa smo se lahko odločili, katerega bomo šli gledat. Izdelati
smo si morali svojo vstopnico.
Kako ravnati, če bi v naši šoli zagorelo? Kam se umakniti?
11. 10. smo imeli intervencijsko vajo za take primere. Zazvonil je alarm in takrat smo morali vsi zapustiti šolo. Gasilci Gasilskega društva Zgornja Polskava so prihiteli z gasilskim avtomobilom in ustrezno ukrepali. Ena petošolka je
ostala v šoli in zaigrali so, kaj bi storili, če bi bilo res. Bravo
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TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

okrasili po svojih željah, nato pa so se s svojimi kamenčki igrali balinčkanje. Naredili so podlago za družabno
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igro ČLOVEK NE JEZI SE in za igro 3 V VRSTO ter iz blaga
izdelali žogice na vrvicah. Učenci 3. razreda so tehniški
dan začeli z igro tišine. Njihova učiteljica Branka Dornik
Mesarič je predvajala umirjajočo glasbo, da so bili
učenci bolj sproščeni. Ustvarjali so zvončke, ki se oglašajo v vetru. Iz das mase so naredili ploščate krogce,
katere so s
posebno
tehniko
nanašanja
okrasili s
tempera
barvami.
Ko so se ti
posušili, so
jih zavezali
na vrvice
in izobesili.
Četrto- in petošolci so se izmenjali v dveh delavnicah.
Četrtošolci so izdelovali vsak svojo ropotuljico, glasbene palčke in bas, sami so prinesli potrebni material.
Učenci so delali samostojno, za pomoč jim je bil na voljo učitelj Dušan Videčnik. Otroci so bili kreativni, pri
delu so se zabavali, a se tudi učili o glasbilih, zvoku …
Svoje izdelke so tudi preizkusili in zaigrali ter zapeli slovenske ljudske pesmi. Petošolci so pri učiteljici Miri
Balažic v delavnici 24 UR ponazorili televizijsko oddajo.
V oddajo so vključili strokovnjaka za dinozavre, nato so
sledile reklame, predstavili so tudi modno revijo, za
konec so pa prikazali vreme. Cilj je bil, da se na zabaven
način sporazumevajo s svetom. Nato so delavnico menjali s 4. razredom. Tam so namesto oddaje 24 UR imeli
oddajo o modi, živalih in prenos nogometne tekme
Barcelona proti Juventusu.
Učenci predmetne stopnje pa so se po svojih interesih
razporedili v različne delavnice, vsak je tekom dneva
obiskal dve. V delavnici Glasbeni časovni stroj so pod
mentorstvom učiteljice Rebeke Bračič poiskali glasbo
naših staršev. Izbrali so si pesem Nika, ki so jo potem
poskusili zaigrati. Starejše pesmi, ki so jih poslušali naši
starši, so peli in igrali na razne inštrumente kot so violina, klavir, bobni, kitara in ukulele. Na koncu so naredili
pesmarico skladb iz 70. in 80. let.
V delavnici Slovenske tradicionalne jedi, ki jo je vodila
učiteljica Ksenija Rosc Benedejčič, so učenci spekli po-

horsko omleto. Raziskali
so tudi, od kod izvira, kdaj
je bila prvič narejena in
kdo jo je prvi spekel. Ugotovitve naših kuharjev:
izvira s Pohorja in leta
1952 jo je prvi spekel
Franc Pogačar. Omleto so
nato še okrasili z marmelado, smetano in gozdnimi
sadeži.
V delavnici Ognjene žoge,
ki jo je izvajala učiteljica
Vida Bombek, so učenci izdelali svojo ognjeno žogo. Zašili so si
mošnjiček in vanj dali žagovino. Nanj so zašili trakove in to
pritrdili na vrvico. Ko so jo vrteli, je izgledala kot ognjena žoga.
V delavnici Življenje je igra in
praznik so se z učiteljico Suzano Kristovič Sattler igrali
razne igre kot so: remi, vojna,
črni peter … Ugotovili so, da
te te igre zelo sprostijo in da
se z njimi zelo povežeš s svojimi bližnjimi. V starih časih
so se te igre igrali med slabim
vremenom in v njih zelo uživali.
V delavnici Naredimo punčko
iz cunj, ki jo je izvajala učiteljica Cvetka Govejšek, so
učenci izdelovali svojo punčko iz cunj. Nogavico so najprej napolnili z vato in oblikovali glavo ter jo zavezali z volno.
Kasneje so iz različnega blaga oblikovali obleko in na blago ob
robu dali bucike in s šivanko zašili rob. Na koncu so naredili še
obleko in jo zašili na telo. Oči so naredili iz gumbov, lase pa iz
volne. Izvedeli smo, da so punčko v starih časih napolnili s slamo.

V delavnici Jemo z očmi so se spoznavali z različnimi vrstami
sadja in zelenjave, ki so jo kasneje oblikovali v različne oblike.
Izdelovali so labode iz jabolk, ježe iz grozdja, pikapolonice iz
paradižnika ter črnih oliv, razne oblike iz korenčkov ter kumar
in se učili pripravljati lepo okrašen krožnik. Z učiteljico Zdenko
Felicijan so se lotili tudi čim bolj ustvarjalnega pogrinjka.
7

DEDIŠČINA #UMETNOST #RAZVEDRILO
V delavnici Tihožitje s sadjem in
starimi predmeti
so učenci z opazovanjem predmetov ter sadja
in zelenjave le-te
risali na risalni
list. Pri tem so
bili pozorni na
detajle, senčenje
… Zaznavati so morali samo velikost predmetov in kako
veliki so detajli. S svinčnikom so si najprej narisali podobo,
ki jo vidijo s prostimi očmi, nato pa z različnimi barvani
ponazorili še detajle.

krogu, eden od njih pa je v sredini. Medtem ko se menjujejo v krogu, mora otrok iz sredine zasesti prazno mesto.
Igrali so se tudi druge zanimive igre kot so: je kdo doma,
kdo je zadaj, rojstna črka, kovance pihat, telefončki.
Učenci so v delavnici Po poti odprave zelenega zmaja pod
vodstvom učiteljice Romane Vek brali besedilo iz istoimenske knjige, nato so se pogovarjali o vsebini in o značilnostih
glavnih junakov. Za konec jih je čakal ogled filma, ki je bil
posnet po knjigi.
Delavnico Gibljive slike skozi animacijo je vodila učiteljica
Nataša Marinič Vidonja. Učenci si izdelovali zoetrop: vrteči
boben, ki je bil ustvarjen leta 1834, v Angliji poznan tudi
pod imenom hudičevo kolo. Predmet deluje tako, da učenci
narišejo slike in jih prilepijo v že izdelan boben. Slike pri
vrtenju izgledajo kot premikajoča animacija.

Pri športnih igrah so pod mentorstvom učitelja Mirana
Klavža učenci igrali štiri različne igre. Igre so izvajali na treh
različnih postajah. Na prvi so igrali ristanc, na drugi so balinčkali, tretja igra pa se je imenovala Pot okoli sveta, kjer
učenci mečejo na koš iz različnih pozicij. Tudi četrta igra je
bila povezana s košarko, imenuje se Enaindvajsetka. Igre
so iz časov naših babic in dedkov, torej so spoznavali starejše obdobje in zabavo ob ne samo sodobnih igrah in
elektronskih napravah.
Pri delavnici Igre nekoč in danes – naredimo svojo v angleščini, so učenci najprej pogovarjali o igrah, ki so se jih nekoč igrali naši starši in stari starši. Nato so ugotavljali, katere igre se otroci igramo še danes. Igrali so tudi gumitvist,
ki ga radi igramo še danes. Izmislili so si tudi svojo igro v
angleščini, v pomoč jim je bila učiteljica Irena Krajnc. Pri

Člani novinarske delavnice pa smo vse skupaj budno
spremljali in poročali o dogajanju na ta pester petkov dopoldan.
PRAGERSKO
Pragerčani so umetniki in zabavljači. Kajti kulturna dediščina je naša umetnost in naša umetnost je naše razvedrilo.
Ponosni so, da odpirajo vrata – Vam zvesti bralci – pa čeprav samo skozi časopis. Za štirimi stenami šole se je godilo
marsikaj. Njihove delavnice pa so bile:
V delavnici gibljive slike (animacija skozi zgodovino) so izdelovali zeotrope, s katerimi so včasih nastajali animirani filmi. Delavnico so si izbrali predvsem zato, ker so radi gledali
risanke in ker jih zanima, kako te nastajajo. To delavnico bi
priporočili vsem, ki radi izdelujejo in uživajo pri pouku tehnike in tehnologije. V delavnici Ustvarjanje vzorcev so risali
čudežne mreže, vzorce oziroma mreže, ki nastanejo s povezovanjem enakih
številk. Delavnica
je povezana z dediščino, saj je bila
to že v preteklosti
metoda sproščanja in neke vrste
igra. Delavnica je
za vse, ki radi rišejo in/ali imajo radi
matematiko.
S pomočjo učiteljice za glasbo so
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Starih otroških igrah so se z učiteljico Natašo Kolednik
igrali stare otroške igre, ki so jih izvajali brez pripomočkov.
Igrali so se igro imenovano potres, kjer učenci sedijo v
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spoznavali stare pesmi. Naučili so se različne pesmi in
sestavili
pesmarice.
Dediščina
pa gre tudi
skozi želodec (Atlas
okusov).
To je vsekakor res,
saj so nekateri spekli čudovito pohorsko omleto. Izumil jo je pohorski kuhar. Nato to
delavnico so se prijavili zaradi želje po peki in sladkanju.
There is no cinema without popcorn! Na tej delavnici so
učenci spoznavali in preizkušali nove recepte, zdrave kokice (z javorjevim sirupom, kokosovo maščobo in olivnim
oljem), sirove kokice, čokoladne kokice, kokice z baziliko,
dimljeno papriko in okusom pečenega piščanca. Učenci so
si sami izdelali embalažo zanje in spoznali zgodovino kokic.
V Športnem cirkusu so učenci z učiteljem igrali tajsko odbojko, mini pink pong, učili so se žonglirati in igrati s palčkami. Stare igre so in bodo! Skozi igro jih ohranjamo in
sicer Skrivalnice, Slepe miši, Trden most, Zvezde metat,
Dan ali noč, Gnilo jajce, Kamenčkanje, Kovance pihat in
druge.
Učenci prvih in drugih razredov so risali z avtoportrete z
ogljem. Ta tehnika prihaja že iz prazgodovinske dobe.
Učenci so se naučili pravilne uporabe oglja in njegove lastnosti. Ob gibanju na poligonu so se učenci tretjih razredov
naučili ljudsko izštevanko in izdelovali preprosto glasbilo.
4. razred je spoznaval narodno nošo ter štajerske plese.
Bilo je jim je zelo zabavno, ko so plesali špic in šoštar pol-
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PODRUŽNICA ZGORNJA POLSKAVA
Tudi na podružnici Zgornja Polskava je ta petek bilo zelo
veselo, saj so se učenci seznanili z različnimi področji kulturne dediščine, prav vse delavnice pa so bile zelo zanimive. Učenci
prvega
razreda so
izdelali
pisane lončke za rože
in v njih
posadili
čebulice
raznih cvetlic, ki bodo
spomladi
krasile šolo
ali dom. Drugošolci so se srečali v dveh delavnicah. Zaplesali so ljudski ples Ob bistrem potočku je mlin in izdelali
mlinček, izdelali pa so tudi namizno igro Križec krožec, ki s

pisanimi barvami kar vabi k igranju. Tretješoci so pridno
uporabljali svoje prstke in se urili v šivanju. Izdelali so punčko iz cunj. Delavnico sta popestrila še učenca Nejc Petek s
slikarsko delavnico in Leonard Červek Roškarič s čarovniškimi triki. Tudi v drugi triadi je bilo veselo. Avla se je spremenila v pravi cirkus, saj so se učenci učili žonglirati z žogicami, ki so jih sami izdelali iz balona in zdroba. Čas pa smo
zavrteli nazaj in se seznanili z razvojem avtomobilizma in si
imeli moč ogledati dva starodobnika. Ugotovili so, da so
danes avtomobili večji, hitrejši, varnejši in udobnejši.

ko, Ob bistrem potočku, Abrahama. 5. razred pa je skozi
igro – delali so žogice za žongliranje in se učili žonglirati –
uril pozornost, koncentracijo in spretnost. Ob vsej zabavi,
ki je potekala na šoli, pa so si nekateri zaželeli miru in se
pridružili učitelju Ivu Tisaju. Pri njem so nastajala tihožitja
s sadjem in starimi predmeti.

DEDIŠČINA #UMETNOST #RAZVEDRILO IN NADARJENI
UČENCI
Naši nadarjeni učenci so skupaj s sedmošolci nadaljevali
petkove dopoldanske aktivnosti. Z gospo Gajo Klas so spoznavali in igrali na inštrumente, s katerimi se izvaja zvočna

100,000

9

DNEVI DEJAVNOSTI OB TEDNU OTROKA

kopel (gonge, tibetanske pojoče posode, kristalne posode,
morske školjke, oceanski boben, tingše, dežno palico in še
druge) ter se ob profesionalno vodeni zvočni kopeli tudi
sproščali. Ustvarili so lastno zvočno zamisel ter spoznavali
moč vpliva zvoka na naše telo. V delavnici, ki jo je vodil

TEHNIŠKI DAN PROMET
7. RAZREDI
V delavnici »Promet v Sloveniji«, ki jo je vodila učiteljica
Cvetka Govejšek, so sedmošolci govorili o številu prometnih nesreč v Sloveniji. Podatki, ki so jih preučevali, so bili od
leta 2009 do 2017, pridobili pa so jih s spletne strani
»Slovenska policija«. Ugotavljali so tudi, katere vrste poškodb se lahko zgodijo. Nato so iz podatkov o številu nesreč narisali stolpčni prikaz. Pogovarjali so se tudi, kaj so
vzroki za prometne nesreče. Dobili so podatke, koliko je
bilo mrtvih, hudo telesno poškodovanih in lahko telesno
poškodovanih. Iz teh podatkov so izračunali procent smrt-

dolgoletni cirkuški mojster, Sam Sebastian, so se lahko
naučili osnov žongliranja z žogicami, keglji, krožniki, trakovi, hoje s hoduljami in ostalih cirkuških veščin. Seznanili so
se z razvojem avtomobila in imeli enkratno priložnost
ogledati si stare avtomobile in ugotoviti bistvene razlike
med avtomobilom nekoč in danes.
no ponesrečenih. Narisali so stolpčni in tortni prikaz.
V drugi delavnici z naslovom Promet v tujini so učenci
ustvarjali pod vodstvom učiteljice Irene Krajnc. Delavnica je
potekala v treh jezikih (slovenščina, angleščina in nemščina). Najprej so se pogovarjali o stvareh, ki jih o prometu do
zdaj že poznajo. Ogledali so si različne video posnetke na
temo prometa. Igrali so se igro, pri kateri so poslušali zvoke
različnih prevoznih sredstev in poskušali ugotoviti, kaj slišijo. S posnetkom jim je učiteljica pokazala, kako se razlikuje
semafor v Veliki Britaniji od našega. Zabavali so se tudi ob
videu, ko so gledali začetke uporabljanja krožnega križišča v
Nemčiji. Nato so zapisovali in razlagali nekatere besede v
angleščini in nemščini, ki se navezujejo na promet. Za konec so reševali križanke v angleščini in nemščini. Izjave
učencev: »Naučili smo se nekaj novega, o prometu in jezikih, všeč nam je, da lahko delimo svoje izkušnje, ki se navezujejo na temo prometa. Radi imamo tak način pouka.«
Tudi učiteljica pravi, da so učenci delavni in so bolj sproščeni kot pri navadnem pouku.

Z vodenjem našega bivšega učenca, Aljaža Fredija Novaka, smo spoznali predhodnika današnje fotografije. Sestavili so svoje kamere obscure in ustvarili zgodbo na film.
Čas so zavrteli nazaj tudi z ogledom starih filmov in z discom 70-ih in 80-ih let.

DNEVI DEJAVNOSTI OB TEDNU OTROKA
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7. 10. 2019 so se na naši šoli začele različne aktivnosti in
dnevi dejavnosti ob tednu otroka.
V ponedeljek, 7. 10. 2019, so se petošolci vseh treh šol
pripravljali na kolesarski izpit. V prvem delu dneva so v
računalniški učilnici vadili teorijo, v drugem delu pa so na
šolskem igrišču vadili praktični del vožnje s kolesom na
poligonu. Šestošolci so se v okviru naravoslovnega dneva
odpravili raziskovat zgodovinske vire v Maribor, kjer so
obiskali Muzej narodne osvoboditve in Pokrajinski arhiv,
učenci tretje triade pa smo imeli delavnice na temo promet.

8. RAZREDI
V osmem razredu so se učili v dveh delavnicah. Prva skupina je bila na delavnici Motorji pod vodstvom učiteljice Nataše Marinič Vidonja. Izvedeli so vse o štiritaktnih, dvotaktnih, električnih motorjih in o Wanklovem motorju. Razdelili so se na štiri skupine in na spletu so raziskali vse podrobnosti o motorju, ki so si ga izbrali, nato so pridobljeno znanje predstavili še ostalim skupinam. Bilo je zelo poučno, saj
ni nihče vedel skoraj ničesar o motorjih. Učiteljica je še
enkrat ponovila snov te delavnice in jim narekovala zapis v
zvezek. Učiteljica je povedala, da se te delavnice ne odvijajo prvič in da so učenci včasih vedeli veliko več o motorjih,
saj so, ko še niso imeli računalnikov in telefonov, veliko več
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časa porabili za razne druge dejavnosti, med drugim je
veliko fantov imelo doma mopede, ki so jih popravljali in s
tem pridobivali znanje o motorjih in njihovem delovanju,
danes pa je za večino otrok ta snov neznana. Učenci so

ljudskih in pisali svoje na podlagi izbranih slik, se preizkušali
v skupinskem tvorjenju zmešanih in narobe pravljic in še
veliko drugega. Po pravljicah v slovenščini je sledil še del v
tujih jezikih, ko so o pravljicah poslušali in ustvarjali v angleščini ter nemščini.
V 6. a so pri angleščini z učiteljico Ireno Krajnc govorili o
značilnostih Grimmovih pravljic, spominjali so se najljubših
iz otroških let, jih poimenovali v angleščini ter povedali,
zakaj so poučne. Ogledali so si video Ribič in njegova žena
ter Bremer muzikantje in ob gledanju naredili miselni vzorec ter rešili kviz. V 6. b razredu so z učiteljico Vido Bombek
dopolnili predstavitev, ki so jo na temo Grimmovih pravljic
naredili partnerji iz Grčije, Poljske, Španije in Madžarske.
PowerPoint bo služil kot predstavitev Grimmovih pravljic
pri mlajših sodelujočih v projektu. Nato so poslušali ter
prebrali angleško Trnuljčico, seznanili so se tudi z mnogo
bolj krvavo originalno verzijo. Sledilo je delo v parih, kjer so
učenci spremenili pravljico v strip, jo posodobili ali spremenili ter ustvarili svoje pravljice z vsemi značilnostmi tradicionalnih pravljic. Projekt bodo nadaljevali do maja prihodnjega leta. V 6. c so pri angleščini z učiteljico Barbaro Jurista govorili o značilnostih pravljic, spominjali so se najljubših iz otroških let in spoznali življenjsko pot bratov Grimm.
Nato so po vzoru pravljice Škrateljčka in čevljar napisali

povedali, da je bila delavnica zelo poučna, naučili so se
veliko novega, všeč jim je delo z računalnikom.
Drugo delavnico z naslovom Vpliv prometa na okolje je
vodila učiteljica Ksenja Rosc Benedejčić. Najprej so se
pogovarjali, kako onesnaževanje okolja vpliva na človeka
in si ogledali video posnetek, kako promet in živinoreja
onesnažujeta okolje. Nato so reševali učne liste o sestavi
zraka in kako na ozračje vplivajo izpušni plini. Pomagali so
si s knjižnimi viri. Rešitve so preverili in se o njih skupaj
pogovorili. Sledil je naslednji delovni list, na katerem so
računali, koliko CO2 porabita avtomobil in avtobus, ki se
peljeta iz Spodnje Polskave do Ljubljane in nazaj. Ugotovili
so, da javni prevoz manj onesnažuje okolje kot vožnja z
osebnim avtomobilom. S tem se je ta delavnica zaključila.
Na Pragerskem pa so osmošolci na temo promet tudi likovno ustvarjali.
9. RAZREDI
Učenci 9. razreda so se razdelili v tri skupine. V prvi skupini
jim je profesor Benjamin Pivec predstavil Srednjo prometno šolo Maribor in smeri izobraževalnega programa. Programa se imenujeta logistični tehnik in tehnik varovanja.
Ponovili pa so tudi prometna pravila. V drugi delavnici jim
je predavatelj gospod Jožek Hartman upodobil in razložil
bistvene podatke o nudenju prve pomoči. Predstavil jim je
tudi pravilne položaje nujne pomoči v kakšni nesreči ter
masažo srca. V tretji delavnici pa so jim dijaki Srednje prometne šole, smeri varnostni tehnik, s pomočjo profesorja
predstavili borilne veščine in tehnike samoobrambe. Dan
je bil izredno pester, zanimiv in poučen.

svojo angleško priredbo, si naredili prizorišče in zaigrali.
Nastali sta dve izvirni in moderni verziji: škratki, ki živijo
pod morjem in se vozijo okoli s taksi podmornico ter čevljar
in njegova žena, ki živita v vili z bazenom in ogromnim televizorjem na vrtu, kjer gledata šport.
Bilo je poučno in predvsem zabavno.
GRAD IN KNJIŽNICA V SLOVENSKI BISTRICI — 7. razred
Dne 8. 10. 2019 so sedmošolci imeli dan dejavnosti. Obiskali so grad in knjižnico v Slovenski Bistrici. Za začetek so si
na gradu ogledovali različne razstave (poslikave, lutk, pohištva, krožnikov,…), videli so tudi šolsko izobraževanje v
preteklosti. Pogledali so videoposnetek o Antonu Ingoliču
in njegovem življenju. Za zanimiv zaključek pa so lahko
vstopili v pisateljevo spominsko sobo. Po okusni šolski malici so se napotili v knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Sprejela jih je knjižničarka ter jim v osnovi razložila uporabo in namen knjižnice. Izvedeli so, da je knjižnica tudi
varna točka. Podarila jim je knjigo (iz projekta Rastem s
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PRAVLJICE — 6. razred
V torek, 8. 10., so imeli šestošolci kulturni dan na temo
pravljic. Za en dan so se spremenili v prince, princese, revne mladeniče, kralje, mačehe, vile in ostala pravljična bitja
ter na tak način utrjevali naučeno.
Prvi del je potekal v slovenščini. Tekmovali so v velikem
pravljičnem kvizu, pripovedovali izbrane najljubše pravljice
domačega branja, prisluhnili so pripovedovanju slovenskih
11

knjigo) z naslovom Elvis Škorc, generalni štor. O tej knjigi
so si ogledali tudi kratek filmček. Gospa knjižničarka jih je
vodila po prostorih in jih naučila iskati knjige tudi v programu Cobiss. Po poučnem in zanimivem dopoldnevu jih je v
šoli pričakalo toplo kosilo.

znanega stavka: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.
Bistvo je očem nevidno«. Ob reševanju delovnih listov so
govorili o naukih te zgodbe in ugotavljali, da vsi potrebujemo otroštvo in Malega princa v sebi, saj le tako lahko sami
odkrijemo številne pomembne lekcije o življenju. Po malici
so si ogledali animirano domišljijsko pustolovščino, narejeno po tej zgodbi. Film govori o deklici, ki pod vplivom ambiciozne mame ves čas misli le na to, kako in kdaj bo odrasla,
saj ima vse dni načrtovane in zapolnjene z nalogami. Toda
ko spozna ostarelega soseda Pilota, ji ta začne pripovedovati neverjetne zgodbe, ki jih je po strmoglavljenju v puščavi doživel s skrivnostnim Malim princem.
Ob zaključku dne pa so se še na kratko pogovorili o slišanem in videnem ter ugotavljali, da se te film res dotakne
globoko do srca. Ta misel o “gledanju s srcem”, o človeški
ljubezni, je poglavitno sporočilo te knjige. Pa še zanimivost:
pet do petnajst sekund filma, odvisno od težavnosti prizora, so morali animirati en teden, ker so uporabili stopmotion animacijo lutk in kolaž papirja ter tako skušali ohraniti preprosto podobo knjižnih ilustracij, ki jih je v knjigi
narisal Saint-Exupéry. Osmošolci s Pragerskega so se tudi
sami preizkusili v risanju malega princa.
Osmošolci knjigo zares priporočajo starejšim učencem in
vsem odraslim, saj ima veliko življenjskih naukov. Pa ne
pozabite: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je
očem nevidno.«

ŠPORTNI DAN — 7. razred
V sredo, 9. 10. 2019, so sedmošolci imeli športne igre, ki
sta jih vodili učiteljici Metka Štebih in Cvetka Govejšek.
Dan so preživeli v telovadnici in imeli turnir badmintona in
namiznega tenisa. Fantje in punce so imeli dan ločeno.
Fantje so prvo polovico dneva igrali namizni tenis, drugo
polovico pa badminton, punce pa obratno. Soigralce so
določili z žrebanjem. Pri badmintonu je bilo tako, da če si
izgubil proti soigralcu, si potem tekmoval z drugimi poraženci, če si pa zmagal, si tekmoval z zmagovalci. Pri namiznem tenisu pa so se pri mizah razdelili tako, da so bili po
štirje igralci in je vsak igral z vsakim, nato so se preštele
točke in če si imel največ točk v svoji skupini, si igral s tekmovalci nasprotnih ekip, ki so imeli podobno točk kot ti.
Ko so končali s turnirjem, so igrali odbojko in nogomet.
MALI PRINC – 8. razred
V sredo, 9. 10., so imeli osmošolci kulturni dan na temo
Malega princa. Knjigo, ki jo je že davnega leta 1943 napisal
francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupéry, so prebrali za
domače branje. Po nekaterih statistikah je to tretja najbolj
brana knjiga na svetu, takoj za Biblijo in Koranom. Pod
videzom otroške knjige delo skriva številne globoke misli o
življenju in ljubezni. Zgodba govori o izmišljenem liku, in
sicer o princu. Ta princ ni bil kraljevega rodu, vendar je bil
princ po srcu in duši. S pticami selivkami je letel od planeta do planeta, kjer je srečeval različne osebe, ki so bile
večinoma odrasli in so ponazarjali človeške slabosti
(vzvišenost, želja po oblasti, vdanost v usodo, domišljavost, hlepenje po bogastvu, individualizem …). Avtor prikaže sebe, kako z letalom zasilno pristane v Sahari in tam
sreča mladega princa iz majhnega asteroida. Skozi njune
pogovore avtor razkriva svoje dojemanje človeških napak
in preprosto modrost otrok, ki jo ljudje z odraščanjem
pozabimo.

POHOD NA BOČ—9. razred
Neko septembrsko sredo smo šli na pohod na Boč. Avtobus
nas je čakal že ob pol osmi uri in nas varno pripeljal do
vznožja Boča. Od tam smo se odpravili do planinske hiše.
Pot je bila zelo strma in naporna, vendar nam je vseeno
uspelo priti do cilja. Po malici smo se lahko še odpravili na
razgledni stolp. Pot se je izplačala, saj nas je na vrhu pričakal lep razgled. Med potjo smo si peli in se zabavali. Z izletom smo bili zelo zadovoljni. Po končanem dnevu nas je
avtobus razvozil po postajah. Ta dan nama je bil zelo všeč,
ker smo šli v naravo.
Živa Žolek in Rea Pušnik, 9. c

JESENSKI POHOD UČENCEV PRVEGA TRILETJA
Čudovito jesensko vreme je v mesecu septembru učence
prvega triletja in njihove učiteljice zvabilo v naravo. Še prej
so se razgibali in poveselili ob različnih športnih igrah v telovadnici. Zunaj so občudovali pisane barve narave in se
predajali prijaznemu jesenskemu soncu.
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Razdelili so se v skupine in skupaj prebrali nekaj odlomkov
iz zgodbe. Pogovarjali so se o vsebini in razložili pomen
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NA PRAGERSKEM ...

šteti do 10 in sestavljali pregovore. Starejši učenci so imeli
projektno skupinsko delo, delo z IKT, debate kritičnega mišljenja o jezikih, popestrili pa so tudi šolsko stopnišče s pozdravi v evropskih jezikih. Učenci so opravili odlično delo in
dokazali, da se v vsakem od vas skriva delček poliglota.

PRAZNIK KS PRAGERSKO
V okviru 23. praznika KS Pragersko – Gaj, smo se tudi
učenci podružnične šole Pragersko vključili v dogajanje.
V sodelovanju s KO borcev za vrednote NOB smo pripravili
spominsko slovesnost pri spomeniku NOB ter nastopili
smo osrednji prireditvi pri Ribiški koči. Z zanimanjem pa
smo si vsi učenci od 1. – 5. razreda ogledali razstavo malih
živali.

FORMA VIVA PRAGERSKO 2019

300,000

Na 11. festivalu Forma viva Pragersko 2019 so v kiparskorezbarski delavnici, 23. 9. in 24. 9. 2019, sodelovali učenci
matične šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava s podružnicama Zgornja Polskava in Pragersko ter Osnovna šola Cirkovce.
OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava:
9. b: Jakob Cvetko,
Dan Štumberger
9. a: Nadja Šetar
Podružnica Pragersko:
9. c: Ana Marie Babšek Vrečko, Katja
Slatinšek Žitnik, Vanesa Poboljšaj
Podružnica Zgornja
Polskava:
6. b: Aneja Juhart,
Mia Maša Motaln,
Larisa Rebernak
Otvoritev razstave reliefov mladih ustvarjalcev in slikarskih
del slikarjev DPD »Svoboda« Pragersko je bila v petek, 29.
9. 2019 ob 18. uri v kulturnem domu Pragersko. Nastali
reliefi krasijo prostore šol.
Učitelj Ivan Tisaj

200,000

EVROPSKI DAN JEZIKOV, 26. SEPTEMBER

100,000

MALE SIVE CELICE
Kot vsako šolsko leto so se učenci naše šole tudi letos udeležili predtekmovanja za uvrstitev v oddajo Male sive celice, ki je potekalo v torek, 24. septembra, na OŠ Rada Robiča Limbuš.
Prvo ekipo so sestavljali devetošolka Ana Marie Babšek
Vrečko, osmošolka Ema Doberšek in sedmošolec Erik Pipuš,
drugo pa devetošolka Ema Jesenek, osmošolec Gregor Korošec in sedmošolec Jure Rečnik. Obe ekipi sta dosegli zelo
dober rezultat, saj sta med petdesetimi ekipami dosegli 5.
in 9. mesto. Ema, Gregor in Jure so se celo uvrstili med
osem najboljših, ki so se v ustnem delu potegovali za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje. Pomerili so se z ekipo učencev
OŠ Oplotnica, ki pa so že iz pisnega tekmovanja prenesli v
ustni del več točk, ki jim jih je uspelo tudi ohraniti.
Malce smo bili razočarani, da je le točka našo ekipo ločila
od finala, hkrati pa zelo ponosni, ker smo se trudili, borili,
sodelovali in ne nazadnje tudi osvojili zelo dober rezultat.

Na Pragerskem smo pri pouku angleščine praznovali
EVROPSKI DAN JEZIKOV. Pozdravljali smo se v kar 46-ih
jezikih. Najmlajši so peli pesmice v različnih jezikih, se učili
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vrednote NOB. S svečko smo se spomnili gospe učiteljice
Margarete Vodušek, ki je svoje premoženje zapustila naši
šoli. Kakor vsako leto smo obiskali tudi grob pisatelja Antona Ingoliča, po katerem se imenuje naša šola.

S PRVOŠOLCI O DOMOVINI
11. 10. 2019 sta prvošolce obiskala prijazna gospoda,
predstavnika Veteranov vojne za Slovenijo in Policijskega
veteranskega društva, ki sta s prvošolci spregovorila o
domovini in domoljubju. Predstavila sta tudi našo zastavo
in grb, vendar naši učenci, seveda zahvaljujoč našim športnikom, o tem že zelo veliko vedo. Vsak prvošolec je dobil v
dar majico z državnimi in društvenimi simboli, na koncu pa
so še ponosno zapeli našo slovensko himno.

Predstavniki razredov podružnice Zgornja Polskava pa so se
zbrali v Gaju, kjer so se poklonili vsem nam dragim pokojnim, še posebej pa so obeležili spomin na padle borce, ki so
na grozovit način dali svoje življenje v času nemške okupacije za našo domovino. Predstavnik zveze borcev NOB je
najprej povedal nekaj besed o dogodkih, ki so se dogajali
ob koncu vojne na našem kraju, na srce pa nam je položil,
kakšna dragocenost je, da živimo v obdobju miru in si lahko
le želimo, da traja.
Učenci naše šole so predstavili nekaj recitacij slovenskih
pesnikov o razmišljanjih o mrtvih, spominu na njih, življenju. Svoj nastop so obogatili še s pesmijo, ki je bila odigrana
na flavto. Padlim borcem so se poklonili tudi z minuto molka in jim na koncu prižgali še svečko.

OGLED RAZSTAVE JESENSKE DEKORACIJE
Na povabilo predsednice TD Klasje Sele pri Polskavi, gospe
Milene Selinšek, so si v petek, 25. 10., učenci nižjih razredov in njihovi učitelji ogledali razstavo jesenske dekoracije. Za razstavni prostor so si člani turističnega društva izbrali odličen kotiček ob potoku Mlinščica, kjer je bilo letos
spomladi posajeno tudi lipovo drevo. Izpod spretnih rok
prizadevnih domačinov so tako nastali ježki, lisice, sove …
ki jih obkrožajo različni jesenski pridelki.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Tudi letos smo se pridružili že utečenemu vseslovenskemu
projektu Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Vsako leto ga
pripravimo v sklopu dneva slovenske hrane, katerega praznujemo vsak tretji petek v mesecu novembru (15. 11.
2019).

KOMEMORACIJA
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Slovencem jesen prinaša dva pomembna državna praznika. Prvi, ki ga praznujemo 31. oktobra, je dan reformacije,
drugi pa je dan spomina na mrtve, oziroma dan mrtvih, ki
se v spomin na vse umrle praznuje 1. novembra. V počastitev obeh praznikov smo zadnji šolski dan pred jesenskimi počitnicami pripravil krajšo kulturno slovesnost, ki so
ji prisostvovali tudi predstavniki Zveze združenja borcev za

Živila, ponujena vsako leto v sklopu TSZ, so med, mleko,
maslo, kruh in jabolko. Razdeljena živila so izključno lokalnega izvora ter slovenske pridelave ali predelave.
Letošnje sporočilo vsem udeležencem je bilo: “Hvala za
super zajtrk!”
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JESEN JE TU

Projekt nas vsako leto opozarja, naj se vsi spomnimo in
pomislimo na naš način prehranjevanja, kakšno hrano

izbiramo in kako jo pripravljamo. Zavedajmo se, kako pomembna je hrana, ki prihaja iz bližine ter tako poznamo
njen izvor, hkrati pa podpiramo naše lokalne pridelovalce
in s tem izboljšujemo lokalno gospodarstvo.
Naj dan slovenske hrane postane prav vsak dan!

JESENSKI POHOD IN OBISK GOZDA
V soboto, 5. 10. 2019, so se mladi planinci iz vrtca Zgornja
Polskava in učenci iz šole Spodnja in Zgornja Polskava, odpravili na prvi planinski pohod v tem šolskem letu.
Tokrat so se odpravili v gozd peš preko travnikov do Lovskega doma, z namenom, da bi spoznali gozd v jesenskem
času. Otrokom so v gozdu dopustili možnost igre in ustvarjalnosti v naravi; otroci so gradili indijanske šotore, palčkovo deželo, čarobno preprogo, tudi kakšen bunker je nastal.
Ob lovskem domu so si ogledali tudi gojišče fazanov. Pohoda se je udeležilo 59 pohodnikov. Družbo jim je delal tudi
mlad, igriv kuža Gery. Kljub nekaj kapljam dežja so naš prvi
jesenski pohod uspešno izpeljali, otroci pa so v gozdu uživali.

JESEN V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA NA
PRAGERSKEM
Jesen nas je očarala s svojimi čudovitimi barvami in nas
vsak dan vabila na svež zrak, kjer smo se razgibali, opazovali naravo in hkrati še nabirali jesenske plodove, liste,
vejice… Vse to smo pridno in vestno uporabili, saj so nastali čudoviti in domiselni izdelki.

300,000

200,000

100,000

15

preizkusili srečo na božičnem bingu in se preizkusili v
sestavljanju snežaka.
Pritegnila nas je vsebina različnih knjig. Spoznali smo različne učiteljice, nasmejala nas je kratkovidna žirafa, postavili
smo se v kožo
sramežljivega
Staša, ki je
imel govorni
nastop in ga
potem izvedli
tudi mi. Ugotovili
smo,
kako je biti
majhen kuža
z
imenom
Gustav Veliki
ter spoznali
nagajivo pošast Mici. Na drugačnost nas je opozorila knjiga
Buča zmagovalka. Značilnosti jeseni smo utrjevali skozi
pravljico Ko pride jesen, spoznali smo pande skozi poučne
knjige kot tudi skozi pravljice. Pravljični december je bil
namenjen božičnim pravljicam. Naše pravljične junake smo
nato na različne načine izdelali.
Šolska gredica je že čakala, da se vrtičkarji vrnejo s počitnic,
da so z nje populili plevel in jo pripravili na sajenje zimske
solate in česna ter
sejanje motovilca.
Pripravili smo si
naravne kopalne
kroglice in jih dekorirali z zavijanjem v celofan.
Lotili smo se priprave
domačih
semen, jih proučevali in primerjali
ter primerno shranili za pomlad.
Postali smo strokovnjaki za semenske vrečke, saj smo ugotovili, da na njih piše marsikaj zanimivega in pomembnega.
Tema meseca novembra je bil ognjič, ki smo ga do dobra
spoznali, o njem pripravili plakate ter ga uporabili pri izdelavi ognjičeve kreme. Za božična darilca pa smo pripravili
naravne šminke za zaščito ustnic.
Naši starejši učenci zelo radi pečejo in kuhajo, pa seveda
malo manj radi pomivajo posodo in čistijo. Tako smo v septembru
začeli z pripravo
osnovnih
jedi. Umivanje in rezanje
sadja
smo preizkusili
pri
izdelavi

PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO NOVIM IZZIVOM NAPROTI
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Letošnje šolsko leto nadaljujemo z novimi izzivi na različnih delavnicah v okviru projekta Popestrimo šolo. Ustvarjalne delavnice so najbolj obiskane dejavnosti učencev
prve triade.
V začetku
šolskega
leta smo si
izdelali različne šolske
pripomočke, kot so
lončki
za
pisala, okraski za svinčnike in mini beležke. Pri branju nam bodo v pomoč izdelana knjižna kazala. Za jesensko dekoracijo smo si ustvarili
3D jabolka in različne ježke. Popestrili smo svoj izgled z
izdelavo plastičnih zapestnic, ki smo jih napolnili z bleščicami. Pred nočjo čarovnic pa so nastali strašni duhci iz
različnih
materialov
in pajkove
mreže.
Za
glasbeno
popestritev
so nastale
marake.
Oblikovali
smo sovico
iz das mase
in jim dodali magnet. V veselem decembru nastajajo različni božični okraski kot so angelčki, okrašene smrečice,
venčki.
Igrali smo se različne spoznavne, socialne in družabne igre
ter si izdelali svoj spomin in frisbi. Pred nočjo čarovnic smo
se pomerili v igri, kjer smo narisali različne buče ter urili
svojo odzivnost pri igri s čarovniško kroglo. Uporabili smo
odpadne zamaške in filc za izdelavo igre križec krožec. Iz
filca smo izdelali mošnjiček, v katerega smo shranili križce
in krožce. Za gibanje smo poskrbeli z izvajanjem zanimivih
gibalnih navodil, ki so nas tudi zelo nasmejala ter v nadaljevanju
izdelali igro
Človek gibaj se. Soočali smo se
z zmagami
in porazi
ter se urili
v branju in
razumevanju navodil. Decembra
smo
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sadne kupe. Pri peki palačink smo se trudili z njihovim
obračanjem v zraku, kar nam je dobro uspevalo. Pripravili
smo vlečeno testo, ga nadevali in slastni jabolčni zavitek je
bil pripravljen. Naučili smo se pripraviti še kvašeno testo,
ki smo ga uporabili za izdelavo mini pic. Znamo poskrbeti,
da bodo na zabavi domači slani prigrizki, saj smo pripravili
pirine krekerje s sezamom in slane palčke. V pričakovanju
praznikov smo se lotili različnih piškotov ter izdelali slastne
smrečice.
Spretni prstki so se
lotili šivanja.
Začetki
so
bili kar zahtevni, saj so
nitke s težavo
prišle
skozi šivankino uho. Zdaj
pa smo postali že pravi mojstri, saj smo sešili že buče in strašljive
duhce. Starejši in izkušenejši učenci so si sešili blazinico za
igle in razne okraske za noč čarovnic. Letos bomo naše
najdražje razveselili z unikatnimi šivanimi voščilnicami,
poskrbeli pa bomo tudi za okraske za smrečico iz filca.
Zelo dobro smo spoznali dele računalnika in si jih tudi pobližje ogledali. S pomočjo poučne spletne didaktične igre
smo dečku pomagali sestaviti računalnik. Preučili smo tipke na tipkovnici, nato pa se urili v uporabi črk, številk in
znakov na njej. Zdaj vemo tudi, kaj so mape in datoteke in
z njimi znamo marsikaj. Vemo, da v njih najdemo svoje
dokumente, tudi predstavitev izbrane države, ki jo pripravljamo s programom Power Point.

čarobnih napitkov, iskanje skritega zaklada ter lovljenje
duhcev. Seveda smo se pomerili še v tekmovanju za najbolj
izvirno narisano bučo.
V novembru smo v svojo sredino povabili mlado novinarko
Laro Gril, ki dela na Radiu Slovenija na Prvem. Izvedla je
delavnico, na kateri je predstavila svoj novinarski poklic.
Učenci so spoznali, kaj novinar
dela, kakšno izobrazbo ima, kakšna znanja in
spretnosti. Preizkusili so se v napovedovanju
vremenske napovedi in zastavljanju najbolj zanimivih vprašanj.
Za vse to so lahko uporabili pravi novinarski diktafon Radia
Slovenije. Učenci so bili nad predstavitvijo navdušeni.
In kaj so o delavnici zapisali naši mladi novinarji:
»Pri predstavitvi poklica novinar sem se zelo veliko naučila.
Zelo mi je bilo všeč snemanje z diktafonom. Pred to predstavitvijo nisem vedela skoraj ničesar o novinarstvu, zdaj pa
vem zelo veliko stvari. Izvedela sem tudi veliko o radijskem
novinarstvu. Zelo sem vesela, da sem se udeležila predstavitve.«
Larisa Marčič, 6. c
»Novinarjev izdelek je objavljena informacija v medijih.
Novinar je zelo zanimiv poklic, razgiban in raznolik. Vedno
mora spremljati dogajanje v svoji okolici, da pride čim prej
do informacij. Vedno postavlja vprašanja kdo, kje, kdaj, kaj
in kako. Za delo uporablja računalnik, pisalo in diktafon.«
Alina Mesarič 5. c
»Na novinarski delavnici mi je bilo zanimivo, saj sem se
naučila veliko novega o novinarjih in njihovem poklicu. To
nam je zelo dobro predstavila novinarka Lara. Najbolj pa
me je pritegnila uporaba diktafona. Želela bi si več takšnih
delavnic, na katerih bi predstavili različne poklice. «
Tija Moškon 7. c

V jesenskih počitnicah smo v okviru projekta Popestrimo
šolo izvedli čarovniška dneva, in sicer na podružnični šoli
na Pragerskem ter na matični šoli. V obeh dneh se je pridružilo 40 učencev, ki so pokazali svojo ustvarjalnost in
domišljijo ob ustvarjanju netopirjev na slamici, vrečice v
obliki buče ter poslikavi plastičnih lončkov. Spekli smo
slastne piškote, ki smo jih okrasili s pajki. Pomerili smo se
v različnih igrah zlobne čarovnice, kjer smo se igrali igro

GOSPODINJSTVO V 6. RAZREDIH
Ob ponedeljkih in torkih se občasno po šoli vije prijeten
vonj, ki prihaja iz gospodinjskih učilnic 6. a in 6. c razreda.
Učenci ob teoretičnem znanju o hrani in živilih pridno pridobivajo tudi ročne spretnosti. Večina jih zelo spretno vrti
kuhalnico, nož, lupilec, strgalo … drugi se temu šele privajajo. Spoznavajo in samostojno uporabljajo tudi različne male
gospodinjske aparate, ki so še posebej privlačni fantovskemu delu razreda. V jesenskem času so si učenci pripravili
domače zdravilne napitke in sirupe, ki blažijo kašelj in krepijo odpornost. Navduševali so se nad okusnostjo žajbljevega mleka, ingverjeve limonade, cimetovega in ingverjevega
sirupa z medom in limono. Največje odobravanje so zagotovo poželi cimetovi in žajbljevi bonboni, ki so jih nekateri
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Kdo se boji čarovnice in različne štafetne igre, kot so pobiranje kostanjev med drevesi, skakanje v vrečah, nošenje
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pripravili tudi doma za svoje družine. Z največjo vnemo so
se učenci lotili tudi izdelave domačih jajčnih testenin. Preizkusili so se v pripravi testa, valjanju, rezanju in oblikovanju različnih vrst testenin. Najbolj radovedni so manjšo
količino moke zamenjali s surovim kakavom in pripravili
čokoladne široke rezance, ki so bili prava atrakcija in po-

zelo radi ustvarjajo in se tako urijo v različnih spretnostih,
umetniških veščinah ter spoznavajo in preizkušajo različne
likovne tehnike.
Ukvarjali smo se z različnimi temami, kot so šolska pravila,
prometna varnost, zdrava prehrana in higiena, jesen, noč
čarovnic, lutkovno gledališče …
Učiteljici v OPB: Simona Kolbl in Nastja Auguštin
slastica. Ker sodelujemo v projektu POGUM, so ob pripravi
testenin razmišljali tudi o svoji blagovni znamki, jo oblikovali, predvideli so ceno in iskali možnosti prodaje takega
izdelka. Vedno znova se veselijo ur, ko imajo možnost teoretično znanje preizkusiti v praksi in se tudi ob ponesrečenem poskusu kar največ naučiti.

POTOVANJE ERASMUS+ COMO
Že od 7. razreda sem redno sodelovala pri projektu
Erasmus, pripravljali smo plakate, filme, spoznali smo veliko stvari o drugih v projekt vključenih državah in več drugih
stvari.
Bila sem zelo vesela in navdušena, ko mi je učiteljica v začetku šolskega leta sporočila, da bom s sošolko Ane Marie
odpotovala v Como (Italija). Pred odhodom smo pripravili
še predstavitev Slovenije (o živalih, zanimivostih, mestih),
uredili karte za avtobus. Bila sem malce razočarana, da ne
bomo potovali z letalom, vendar se je izkazalo, da je bila
tudi pot z avtobusom zabavna.
Potovanje se je začelo v nedeljo ob 2.45 zjutraj. Dobili smo
se na avtobusni postaji v Mariboru in začeli pot. Z Ane Marie sva bili zelo radovedni, kakšna bo družina najinih gostiteljic, kako bodo potekali dnevi … Seveda sva se z mojo
gostiteljico pogovarjali in izmenjali stike že mesec pred
potovanjem. Pot je bila zelo dolga in utrujajoča, vendar sva
si z družbo sošolke in učiteljic popestrile potovanje. Ob
približno 10.00 smo prispeli v Mestre, kjer smo na drugi
avtobus za Como čakali tri ure. Nekaj smo pojedli, se pogovarjali in ura je bila že hitro 13.00 in že smo se vkrcali na
zadnji avtobus. Pot mi je minila zelo hitro, začela sem se
zavedati, da bo kmalu čas, da spoznam družino in popolno-

USTVARJANJE IN DELO V ODDELKIH PODALJŠANEGA
BIVANJA NA ZG. POLSKAVI
Delo v oddelkih podaljšanega bivanja je zelo raznoliko, saj
ob pisanju domačih nalog in utrjevanju znanja učenci tudi
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ma spremenim potek svojega običajnega tedna. V Como
smo prispeli ob 16.30, kjer so nas na avtobusni postaji
čakale gostujoče družine. Z učitelji in sošolko smo se poslovili in odšli vsak na svojo stran. Najprej nama je bilo z
gostiteljico in njeno družino malce nerodno, vendar smo
se po nekaj urah pogovarjali kot da se zelo dolgo poznamo. Moja gostiteljica je
živela v centru mesta,
zato so se odločili, da mi
bo razkazala mesto.
Mesto Como se mi je
zdelo zelo lepo, bilo je
majhno, s trgovinami in
malo turisti, mesto je na
eni strani obdajalo jezero Como, okoli njega pa
je bilo veliko vil. Ko smo
prišli domov, smo pojedli večerjo in se odpravili spat.
V ponedeljek zjutraj
smo se v šoli, ki jo obiskuje, zbrali ob 8.30.
Sledil je pozdrav učencev in učiteljev, nekaj besed gostiteljske šole in predstavitev držav. Razdelili so nas v 6
mešanih ekip in nam povedali temo današnjega tedna
(Meaning of feeling European at home in Europe) - kaj
nam Evropa pomeni, kako se počutimo v njej. Ta predstavitev bo potekala zadnji dan in imeli smo jo čas izdelovati
med izleti, doma, v šoli. Učenci smo po svoji želji oblikovali
plakate, intervjuje in podobno. Sledila je predstavitev njihove šole. Šola se deli na, kakor mi rečemo, gimnazijo,
usmerjeno v znanstvene vede, in v poklicno oblikovalno
šolo. Vsi smo bili presenečeni nad številom učencev v šoli
(približno 1700). Na njihovi šoli smo si ogledali znanstvene
laboratorije, učilnice umetnosti in izdelave oblačil …Šola
se mi je zdela zelo lepa, predvsem pa velika. Sledil je ogled
mesta Como, veliko znamenitosti pa sem poznala že od
včerajšnjega ogleda z gostiteljico. Po ogledu smo odšli na
kosilo, preostanek dneva je bil prost. S svojo gostiteljico in
družino smo se pogovarjali, igrali družabne igre in gledali
italijanske nadaljevanke.
V torek smo se spet zbrali na šoli, sledil je ogled muzeja
svile, kjer smo spoznali več o pridelavi svile in sviloprejkah.
Ogledali smo si tempelj, posvečen fiziku Aleksandru Volti

in obiskali tovarno svile. Ta dan sem spoznala tudi gostiteljičine stare starše.
V sredo je sledil ogled Milana, kar sem komaj čakala. Spet
smo se zbrali na šoli ter se z avtobusom približno dve uri
peljali do Milana. Ogledati bi si morali še Armanijev muzej,
vendar je bil zaradi priprave nove kolekcije zaprt, zaradi
česar sem bila precej razočarana. Ogledali smo si milansko
katedralo, ulico Montenapoleone, kjer je bilo zelo veliko
razkošnih trgovin in se ob 17.00 odpravili nazaj v Como.
Ostanek dneva sva z gostiteljico odšle v mesto, kjer mi je še
razkazala druge znamenitosti Coma (Villa Olmo, jezero ...)
Zelo sem vesela, da sem lahko imela možnost sodelovati pri
projektu Erasmus, saj menim, da mi je doprinesel predvsem pri medsebojnem sodelovanju in komuniciranju v
drugem jeziku ter možnost videti znamenitosti in način
življenja drugod po svetu.

Ema Jesenek

ITALIJA – ERASMUS
V novembru sem teden dni preživela v Italiji, v kraju Como,
v okviru projekta Erasmus+. Moja gostiteljica je bila Elisa z
družino. Živijo v kraju Rovellasca, ki je pol ure vožnje z vlakom oddaljen od Coma. Zjutraj sva vstajali ob 6.15 uri, pozajtrkovali in se nato z njeno mamo odpravili do železniške
postaje na vlak do Coma. Po končanih dnevnih dejavnostih
naju je čakala enako dolga pot nazaj domov.
V četrtek smo imeli izlet z avtobusom v tradicionalno vasico
Bellagio. Je zelo lepa, s cerkvico in obalnim predelom. Najbolj so mi bile všeč kamnite, ozke ulice in lepo urejen park.
Po ogledu vasice smo se odpeljali do gostišča na 1300 m
nadmorske višine, kjer je bilo zelo mrzlo in je snežilo, zato
smo se kepali. V gostišču so nas pogostili s kosilom, značilnim za to regijo. Jed se imenuje pizzocherri. To so testenine
iz ajdove moke, kuhane z zeljem, blitvo, krompirjem in raz-
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ličnimi siri. Jed je okusna in nekaj posebnega. Za sladico
smo dobili jabolčno pito.
Po vrnitvi v Como naju je z Emo čakalo tekmovanje iz angleškega jezika. Odlično sva se odrezali. Večer sem preživela z Eliso ob dobri večerji, ki jo je pripravila njena mama.
Ob tem smo se pogovarjali, si izmenjevali mnenja in se
šalili. Veliko so me spraševali o Sloveniji, naših navadah,
kulturi, o moji družini in načinu življenja. Z velikim zanimanjem so me poslušali in komentirali, kako je to pri njih.
Naučili so me tudi veliko italijanskih izrazov in besed.

veliko pozornosti gostujoče družine in šole. Ostalo mi je
veliko in še več prijetnih vtisov in izkušenj, ki se jih bom
vedno z veseljem rada spominjala. Vse je bilo zelo dobro
organizirano, program skrbno izbran, voden in izpeljan.
Omenim lahko le eno pomanjkljivost in sicer »Minilo je
prehitro!«
Za to izkušnjo sem zelo hvaležna šoli in učiteljem, ki so mi
dali priložnost biti del tako lepega programa in vem, da
sem s svojim nastopom in komunikacijo uspešno zastopala
našo šolo v Italiji. Veselim se že, da bom učencem drugih
držav v mesecu februarju naslednje leto osebno lahko pokazala in jim približala del nas, našega kraja in naše dežele
Slovenije.
Ana Marie Babšek Vrečko

ULIČNA KOŠARKA
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V okviru prireditve Evropski teden mobilnosti 2019 v Slovenski Bistrici so se učenci naše šole v petek, 20. 9. 2019,
udeležili turnirja v ulični košarki za osnovnošolce. Namen
prireditve in projekta je vzpodbujanje vseh občanov, naj
vsakdanje poti premagujejo na okolju in uporabniku prijazen način ter tako zmanjševati prometne površine in jih
nameniti gibanju. Na tekmovanju smo sodelovali s tremi
ekipami. Ekipo mlajših učencev so sestavljali: Luka Tomac,
Andraž Jurič, Luka Brumec in Jure Rečnik. V svoji starostni
skupini so zasedli odlično 2. mesto.
Prvo ekipo starejših učencev so sestavljali: Niko Tomac,
Nastja Krištof, Alen Kovačevič in Tilen Vogrinec. Ekipa je
zmagala v svoji kategoriji, pred drugo ekipo starejših učencev, ki so jo sestavljali Bian Nabernik, Nik Arčnik Vekjet, Val
Malec in Miha Sreš, ki so na koncu zasedli odlično drugo
mesto.

V petek, zadnji dan skupnega dela in druženja, nas je v šoli
čakal pester urnik in skupinsko delo. Pripraviti smo se morali na večerno poročanje. Naša skupina je naredila plakat
na temo Življenje v Evropi. Z izdelkom smo bili zadovoljni.
Z Emo in italijanskima gostiteljicama smo odšle k pouku
grške učiteljice, ki je podajala podobnosti med Grčijo in
Italijo. Ugotovili smo, da imata državi veliko skupnega, kar
je posledica skupnega življenja in direktnega stika vse od
antike naprej, saj so imeli Grki v južni Italiji kolonije. Sledila
je ura z učiteljico Roberto, pri kateri smo z blagom in drugimi materiali okraševali slogan projekta Erasmus+. Sledil
je odhod domov in zvečer povratek na šolo, kjer je potekala skupna večerja predstavnikov vseh udeleženih dežel. Pri
tem je vsaka družina prispevala določeno jed, ki smo jo
otroci pripravljali v popoldanskem času doma pri svojih
gostiteljih. Elisa in jaz sva v ta namen z njeno mamo pripravili različne pite.
Večerna predstavitev se je začela z opernim nastopom
italijanskih učiteljev. Sledile so naše skupinske predstavitve, s katerimi smo bili vsi zelo zadovoljni in seveda večerja. Po sproščenem druženju smo se poslovili od ostalih
udeležencev srečanja in si izmenjali še zadnje kontaktne
podatke.
Sobotni dopoldan sem z Eliso in njeno družino preživela v
pogovorih, igranju družabnih iger in pakiranju, saj se je
bilo potrebno po kosilu posloviti tudi od njih ter se odpraviti proti domu. Po kosilu smo si segli v roke, se objeli, si
obljubili, da ostanemo v stikih in izrekla sem jim lahko le
še en velik hvala ter vabilo k meni domov v Slovenijo.
Vožnja domov z avtobusom se je začela ob drugi uri popoldan in končala v nedeljo zjutraj ob 2.45 uri na mariborski
avtobusni postaji, kjer sem vesela stekla v objem staršev.
V Italiji sem preživela zelo lep teden, bila ob tem deležna

JESENSKI KROS
Na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane so tudi letos bili
gostitelji medobčinskega tekmovanja v krosu. Tekmovanje
je bilo v torek, 22. 10. 2019. Tekmovali so učenci iz osnovnih šol občin Makole, Oplotnica, Slovenska Bistrica in Poljčane. Skupaj je tekmovalo 217 otrok. Dečki in deklice, letnik 2010, so tekli na 500 m in tek je bil netekmovalnega
značaja. Dečki in deklice od letnika 2009 do letnika 2005 pa
so tekli na 1000 m za rezultate posamezno in ekipno. Medalje in praktične nagrade je prispeval Javni zavod za šport
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ŠPORTNE STRANI

iz Slovenske Bistrice. Pokale za vse ekipno razvrstitev je
prispevalo Šolsko športno društvo Bogdana Krajnca iz Poljčan. Medalje in praktične nagrade sta podeljevala športna
pedagoga Ranko Leskovar in Anton Jugovec.
Med petošolci je Gal Jevšenak osvojil 2. mesto, Katjuša
Vogrinec pa 3. mesto. Ekipno je ekipa petošolcev osvojila
1. mesto.
Med sedmošolci je Tobias Jonathan Rec osvojil 2. mesto,
Mitja Kotnik pa 3. mesto.
Med osmošolci je Matej Kotnik osvojil 2. mesto, Nika Komaromi pa 3.mesto. Ekipno je ekipa osmošolcev osvojila
3. mesto.
V kategoriji 9. razredov je med dekleti zmagala Tina Gojčič.
Vse ekipno, upošteva se 8 najboljših posameznih rezultatov, smo kot šola osvojili skupno 2.mesto.

neodločen izid in en poraz. Pohvalimo jih lahko za kvalitetno, srčno in borbeno igro na vseh tekmah kjer se bodo januarja borili za uvrstitev na področno tekmovanje. Šolo so
zastopali: Boštjan Adan, Jaka Celcer, Jaka Posteržin, Matej
Kotnik, Val Malec, Miha Sreš, Marcel Kumer, Tilen Vogrinec
in Nino Potočnik.

MEDOBČINSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU
ZA MLAJŠE UČENCE
Mlajši učenci naše šole so se v četrtek, 26. 9. 2019, udeležili medobčinskega tekmovanja in med osmimi šolami
osvojili odlično 2. mesto. S
tem so se uvrstili na področno tekmovanje, ki bo
spomladi 2020.
Naši učenci so zabeležili tri
zanesljive zmage in en poraz. Pohvalimo jih lahko za
zelo kvalitetno, srčno in
borbeno igro na vseh tekmah, le v zadnji tekmi se je
malo že poznala utrujenost.
Šolo so zastopali: Gašper
Potočnik, Gal Jevšenak, Bor Najdič, Tim Falež, Luka Tomac,
Tobias Rec in Urban Šela.
Rezultati naše ekipe:
Skupina 1:
OŠ Sp. Polskava – OŠ Laporje
5:0
OŠ Sp. Polskava – OŠ Tinje
9:2

Rezultati naše ekipe:
OŠ Sp. Polskava – OŠ Laporje
OŠ Sp. Polskava – OŠ Pohorskega odreda Sl. B.
OŠ Sp. Polskava – OŠ Poljčane
OŠ Sp. Polskava – 2. OŠ Sl. Bistrica
OŠ Sp. Polskava – OŠ Črešnjevec

8:1
2:2
5:3
1:2
5:3

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ŠAHU
Na naši šoli smo bili gostitelji medobčinskega tekmovanja v
šahu.
Tekmovanje je bilo v sredo, 20. 11. 2019. Tekmovali so
učenci iz osnovnih šol občin Makole, Oplotnica,
Slovenska Bistrica, Poljčane ter seveda iz naše šole in podružnic. Skupaj je tekmovalo 87 otrok. Igrali so v treh enotnih kategorijah in sicer v kategoriji do 9 let, v kategoriji do
12 let in v kategoriji do 15 let.

Skupina za mesta 1.-3.:
OŠ Sp. Polskava – OŠ Poljčane
5:2
OŠ Sp. Polskava – 2. OŠ Sl. Bistrica 0:4
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MEDOBČINSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU
ZA STAREJŠE UČENCE

Kljub mladosti so učenci pokazali veliko znanja in miselnih
spretnosti na šahovskem polju.
V kategoriji D15 je učenka 7. a Teja Truntič dosegla 3. mesto, prav tako pa je dosegel 3. mesto v kategoriji F9 učenec
4. c, Izak Rene Brezovnik.

Starejši učenci naše šole so se v torek, 17. 9. 2019, udeležili medobčinskega tekmovanja in med sedmimi šolami
osvojili 3. mesto. S tem so se uvrstili na dvoransko tekmovanje najboljših štirih šol. Letos je sodelovalo presenetljivo
malo šol – le sedem. Naši učenci so zabeležili tri zmage, en
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katerih so se udeležili naši osmošolci: Ela Bezovšek, Laura
Kumer, Miha Pečnik, Gregor Korošec, Mia Robar, Melani
Koropec.
Mentorica Irena Krajnc

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V BADMINTONU
Tekmovanja, ki je potekalo 27. 11. 2019 na naši matični
šoli, so se s svojimi učenci in učenkami udeležile naslednje
šole: OŠ Laporje, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, OŠ
Pohorskega odreda Sl. Bistrica in OŠ Antona Ingoliča Sp.
Polskava. Dvoboji so potekali na treh igriščih, kjer so sodniki (učenci šole) pod budnim očesom mentorjev dobro
opravili svoje delo. Igrali so v 4 kategorijah, ločeno učenci
in učenke. V kategoriji mlajših učenk je zmagala Teja Truntič (7. a), drugo mesto je osvojila Gaja Bajc (7. b). V kategoriji mlajših učencev je Hugo Gorišek (6. a) osvojil 2. mesto. S 4. mestom so se morali zadovoljiti: Sara Merčnik (7.
a), Bron Hostej (6. a) in Zara Štumberger (9. b).

DEBATA
To leto se je naša skupina spet udeležili debatnega turnirja,
ki je potekal v Ljubljani. To je bil prvi letošnji turnir. V soboto zjutraj smo se v Ljubljano peljali z avtobusom. Ko smo
prispeli, so nam tam najprej pripravili predstavitev in nam
predstavili potek debate. Prvi krog se je začel in vsi tekmovalci smo se razporedili v učilnice, ki so nam jih določili.
Nekateri, tudi naši osmošolci, pa so se udeležili delavnic.
Niso tekmovali, ampak so odšli v razrede in se tam učili o
poteku debate, se pogovarjali in tudi ustvarjali. Ko se je
prvi krog končal, je prišel na vrsto drugi krog, ki je potekal
podobno kot prvi. Zatem je sledilo kosilo, nato pa meni
najboljši del debatnih turnirjev, tretji krog. Za tretji krog se
prej nismo pripravljali, saj ni bila ista trditev kot v prvih
dveh krogih. Trditev smo slišali le eno uro prej in se nato
razporedili po šoli in skupaj poiskali argumente na to trditev, nato pa spet odšli debatirat v učilnice. Ponavadi je za
nas to bil zadnji krog debate, a tokrat ni bilo tako, saj smo
se uvrstili v finale. Naša ekipa ter nasprotna ekipa sta bili
izbrani za najboljši, zato smo se pomerili na odru, pred vsemi tekmovalci in sodniki. Takrat smo res občutili pritisk in
bili smo malo živčni, saj so nas vsi poslušali. Ampak ko smo
začeli debatirati, se je ta strah umiril in vživeli smo se v debato in v naš govor. Vsi, tudi nasprotna ekipa, smo res dobro debatirali, zato smo bili v dvomih, kdo bo zmagal. Čez
deset minut, ko so se sodniki pogovorili o debati, so razglasili zmagovalca, in to
smo bili mi! Res smo bili
srečni ter ponosni nase,
saj smo prvič debatirali
v finalu in še zmagali.
Skupaj smo se slikali in
še na poti nazaj se nam
nasmeh ni izbrisal z
obraza. Res smo veseli,
da imamo priložnost
sodelovati na teh turnirjih, se dokazati ter pridobiti veliko
novih izkušenj in znanja.
Daša Šuntner

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE
Tekmovanje je potekalo v sredo, 4.
12. 2019, na OŠ
Jožeta Pučnika na
Črešnjevcu, ki so se
ga udeležile tudi
naše učenke. Na
prvi tekmi so se
pomerile z zelo
močno ekipo iz OŠ
Pohorskega odreda
Sl. Bistrica. Kljub
želji in srčni borbenosti niso uspele premagati ekipe, ki je
bila na koncu uvrščena na drugo mesto. V nadaljevanju
tekmovanja so bile njihove nasprotnice učenke iz OŠ
Gustava Šiliha Laporje, s katerimi je v enakovrednem dvoboju zmaga odšla k nasprotnicam. Žal so bile ekipe tokrat
premočne za naša dekleta, ki pa jim volje do igre ni vzelo.
Vsem iskrene čestitke!

ZMAGA NA 1. DEBATNEM TURNIRJU
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V soboto, 12. 10. 2019, je bil v Črnučah na OŠ narodnega
heroja Maksa Pečarja 1. osnovnošolski debatni turnir na
nacionalni ravni. Učenci so debatirali na debatno trditev “Uvedimo šolske uniforme v osnovne šole.” in “Starši
lahko dovolijo svojim
otrokom gledanje televizije samo ob vikendih in
prostih dnevih pouka.”
Ema Jesenek, Daša Šuntner in Niko Tomac, učenci
9. a razreda, so pod imenom “Veseli sončki” postali “Zlati sončki”, saj so
med 40 ekipami zmagali.
Vzporedno so potekale
delavnice za začetnike,

DRŽAVNI DEBATNI TURNIR ZA IN PROTI
V soboto, 14. 12. 2019, sta se dve ekipi naše šole pomerili z
ostalimi na državnem debatnem turnirju ZIP na OŠ Franceta Prešeren Maribor. Sodelovalo je 48 ekip. Naši Veseli sončki (Ema Jesenek, Daša Šuntner in Niko Tomac
iz 9.a) so s tremi zmagami osvojili 3. mesto. Svojo prvo
zmago so dobili tudi začetniki Winxice (Melani Koropec,
Gregor Korošec, Miha Pečnik iz 8.a). Debatirali so na naslednje trditve: Družina bi morala vsaj en dan v tednu preživeti brez elektronskih naprav; Zaradi okoljske krize bi se
morali odpovedati božičnim in novoletnim darilom; Vsi družinski člani, tudi otroci starejši od 10 let, bi se morali enako
posvetiti domačim hišnim opravilom. Na vsako debatno
trditev so imeli eno uro priprave.
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vetja žrtve povečamo kar za trikrat. Naši učenci so se v
okviru projekta »Reši življenje« udeležili teoretičnega predavanja in delavnice, kjer se so tudi praktično preizkusili v
izvajanju temeljnih postopkov oživljanja.

PLANINSKI IZLET NA DONAČKO GORO
Mentorice planinskih krožkov vseh treh enot naše šole so
med počitnicami organizirale planinski izlet na Donačko
goro. Z izletom so želele polepšati počitnice učencem planincem in njihovim spremljevalcem. Po številu prijav se je
obetal zelo številčen pohod na Donačko goro, kar jih je
zelo razveselilo. Na dan odhoda, v sredo 30. 10., pa so se
pričele vrstiti odpovedi udeležencev, čemur so v večji meri
botrovale bolezni in napovedana manj ugodna vremenska
napoved.
Tako so se v Stopercah pred OŠ zbrali najbolj neutrudni
planinci in se odpeljali proti Kupčinjemu vrhu. Tam so oprtali nahrbtnike in jo mahnili na pohod. Pot jih je vodila
skozi gozd, ki je bila postlana s prekrasnimi jesenskimi
listki. Med potjo so opazovali gozd v vsej svoji razsežnosti,
ki jo ponuja jeseni. Večkrat so srečali močerade, ki so ta
dan imeli očitno svoje opravke v gozdu. Kljub temu da jih
sonce ta dan ni grelo, so si druženje polepšali s klepetanjem, odkrivanjem narave, prepevanjem pesmi in dobro
voljo. Učenci, starši, babica in dedka ter mentorice so se
strinjali, da lahko še tako turoben dan polepšaš z dobro
voljo in urnim korakom. In ravno to jim je uspelo ta dan!

Veriga preživetja je lahko trdna le, če je trden tudi njen
najšibkejši člen. In če prvi reševalec, ki je najpogosteje laik,
ne zna nuditi prve pomoči, se veriga strga in so tudi kasnejši ukrepi, ki jih izvede za to usposobljeno medicinsko osebje, slabši ali neučinkoviti. Zato je pravilna začetna pomoč
izredno pomembna.
Izobraževati in opolnomočiti mlade s teoretičnimi vsebinami in praktičnim znanjem iz prve pomoči je zagotovo dobra
naložba za vse nas. Mladi krepijo svoje znanje in kompetence ter hkrati razvijajo skrb in odnos do sočloveka
Hvaležni smo Razvojno informacijskemu centru Slovenska
Bistrica, Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica in vsem,
ki so pripomogli, da smo lahko bili delček v mozaiku njihovega velikega projekta »Reši življenje,« ki je sofinanciran
tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Majda Vaupotič, mentorica planinskega krožka

V SLOVENIJI SE VSAK DAN SRCE USTAVI PRIBLIŽNO
DESETIM LJUDEM
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V mesecu oktobru smo na naši šoli gostili predavatelje iz
UKC Maribor in ZD Slovenska Bistrica, ki so nam predali
pomembna življenjska znanja in veščine. Slovenski reanimacijski svet navaja podatek, da se za oživljanje v dani
situaciji odloči manj kot tretjina ljudi in da v Sloveniji zaradi nenadnega zastoja srca umre 5 do 7 ljudi dnevno. K
sreči pa smrt zaradi nenadnega srčnega zastoja ni neizogibna. Glede na dejstvo, da vsaka minuta, ki poteče od
trenutka zastoja srca, možnost preživetja zmanjša za 10 %,
se nam zdi zelo pomembno, da znamo in si upamo pristopiti ter pomagati. Dobro poznavanje temeljnih postopkov
oživljanja (TPO) je edini način, s katerim lahko, četudi nimamo strokovnega medicinskega znanja, možnost preži-

Marjana Sagadin

BOŽIČNI GRADEC
V soboto, 7. 12. 2019, so učenci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, NI1, NI2 in NI3, obiskali božični Gradec.
Ogledali smo si muzej moderne umetnosti Kunsthaus, kjer
je razstavljenih veliko umetniških ročnih del. Nato smo po
umetniškem mostu prečkali reko Muro, z majhnim umetnim otočkom - lokalom na sredini, imenovanim Murinsel.
Povzpeli smo se z vzpenjačo Schloßbergbahn na
Schloßberg, kjer smo obiskali božični sejem, si ogledali zna23

INTERVJU

meniti stolp z
uro in občudovali razgled nad
starim
mestnim
delom
Gradca, katerega smo kasneje
tudi obiskali in
si ogledali pisane božične stojnice.

dim v šolo, popoldan pa imam večina treningov komaj po
18. uri. Zaradi raznih tekmovanj me večkrat ni v šoli, včasih
tudi za kakšen teden, ampak vedno poskusim vse čim bolj
nadoknaditi.
ALI BI SE UKVARJAL S KATERIM DRUGIM ŠPORTOM, ČE NE
BI IZBRAL TEGA IN VIDIŠ PRIHODNOST V SVOJEM ŠPORTU?
Že preden sem začel trenirati boks in kickboks, sem se
ukvarjal z nogometom in če ne bi našel teh dveh športov, bi
še po vsej verjetnosti igral nogomet. V kickboksu seveda
vidim prihodnost in bom
brez dvoma
nadaljeval s
svojimi treningi, tekmovanji in trudom.
KAJ SO TVOJI
NAJVEČJI
USPEHI DO
SEDAJ?
Moji največji uspehi so seveda osvojeno prvo mesto na
evropskem prvenstvu, ki sem ga osvojil letos, dosegel sem
tudi tretje mesto na svetovnem prvenstvu, sem pa tudi
petkratni državni prvak. Imam še več dosežkov iz manjših
tekmovanj, ampak na te že omenjene sem najbolj ponosen.
Za vse te uspehe je bilo potrebno veliko časa, treningov,
vztrajnosti in ljubezni do športa.

Mentorici Mirjana Vračun in Irena Krajnc

INTERVJU Z MLADIM ŠPORTNIKOM BIANOM
NABERNIKOM
14-letni Bian Nabernik, učenec 9. c razreda podružnične
šole Pragersko, je letos 1.
septembra 2019 osvojil naslov
evropskega prvaka v kickboksu. Zanimalo nas je kar nekaj
o Bianu in zato smo se odločili, da mu zastavimo nekaj
vprašanj.

ZAKAJ SI SE ODLOČIL RAVNO ZA TA ŠPORT IN ZAKAJ TI JE
VŠEČ?
Za ta šport sem se odločil, ko sem bil star devet let, saj
sem se že od malih nog rad pretepal in to lahko počnem
zdaj ves čas in to je tudi največji razlog, zakaj mi je ta šport
tako zelo všeč še zdaj, saj se lahko zdaj, ko sem malo starejši, več pretepam kot pa prej. Zanimanje nad tem športom pa sem dobil tudi z gledanjem kickboksa, ki mi je takoj postal zelo všeč.

KDO TE NAJBOLJ PODPIRA PRI TEM ŠPORTU IN ALI IMAŠ
KAKŠNEGA IDOLA?
Pri kickboksu me najbolj podpira družina, trenerji in prijatelji, s katerimi treniram. Njihova podpora mi ogromno pomeni in zelo sem hvaležen vsem. Moj idol je seveda moj
trener
Tomaž
Barada, ki je
večkratni evropski in svetovni
prvak in prav
tako »kralj« v
teakwondoju. Z
njegovo pomočjo sem zelo
napredoval in se
poboljšal in nekoč želim biti
tako
uspešen
kot on.

KJE TRENIRAŠ IN KAKŠEN JE TVOJ URNIK TRENINGOV?
Kickboks treniram v športnem centru Barada, kjer preživim veliko svojega časa. Treninge imam lahko dopoldan in
popoldan. Kadar jih imam dopoldan, večkrat tudi zamu-

Zala Predan, 9. b

KAKO DOLGO SE ŽE
UKVARJAŠ S TEM ŠPORTOM?
S kickboksom sem se začel
ukvarjati pred petimi leti in
sem že od takrat naprej kar
»obseden« z njim.
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BOŽIČNE PRIREDITVE

ZVEZDICE BELE, BELE SNEŽINKE, PADAJO, PADAJO
TIHO Z NEBA …

BOŽIČNA PRIREDITEV SPODNJA
POLSKAVA

Žal nas prave snežinke še niso razveselile, zato smo jih
med nas povabili sami.
V sredo, 4. 12. 2019, je v šolski telovadnici na podružnici
Zgornja Polskava snežilo. Snežinke so prinesle SREČO, MIR,
VESELJE, SMEH, PESEM, ZADOVOLJSTVO, LJUBEZEN, DOBRE LJUDI IN PRIJAZNO BESEDO. Naj to velja ne samo v
prazničnih dneh, ampak tudi vse ostale dni v letu.
Hvala, ker ste bili z nami. Mogoče pa jih le dočakamo …
čisto prave, bele snežinke.

Za uvod v prihajajoče praznike je na matični šoli, v četrtek,
12. 12. 2019, potekala praznična prireditev z naslovom
Praznujmo z božičnimi navihančki. Nastopajoči so prikazali
čudovite glasbene, pevske, plesne, recitatorske in igralske
točke, s sporočilom, da so bližajoči se prazniki tisti, ki nas
morajo povezati. V čaroben večer pa so nas popeljali tudi
učenci pevskih zborov in šolski bend.
Za prijeten zaključek večera je poskrbela še gospa ravnateljica s svojim nagovorom.

BOŽIČNA PRIREDITEV PRAGERSKO

DECEMBRSKA JUTRA

V torek, 10. 12. 2019, je na podružnični šoli Pragersko
potekala božična prireditev z naslovom »Z iskricami v
očeh«.
Ob zvokih glasbe, plesa in petja naših nastopajočih učencev ter občutka domačnosti, veselja in notranjega miru,
smo vsi skupaj pričarali pravo božično vzdušje, v naših
očeh pa so se zalesketale prave iskrice. In sicer iskrice
medsebojnega spoštovanja, pričakovanja božičnih praznikov, povezanosti, strpnosti, prijateljstva in iskrene ljubezni
do najbližjih, ki jih imamo radi.
Hvala, ker ste z nami podoživeli čar prihajajočih božičnih
praznikov.

V letošnjem decembru smo se učenci v okvirju šolske skupnosti odločili malo popestriti šolska jutra.
V avli smo pritrdili jelko s kroglicami pričakovanj. Vsako
jutro se učenci od prvega do devetega razreda zberemo v
avli ob 8.15, odpremo kroglice pričakovanj in preživimo
skupaj 5-10 minut. Jutra smo se odločili popestriti
z božičnimi vici, kitajsko masažo, lepimi mislimi, ugankami,
5 minutno igro, božično glasbo in še veliko več. Za vsak dan
smo se potrudili narediti nekaj zanimivega, da bi se lahko
učenci povezali in se imeli lepo.
Ideja šolske skupnosti je bila uspešna, saj se vsako jutro
zelo zabavamo in lahko čutimo božično vzdušje, podobne
dejavnosti so potekale tudi na obeh podružnicah.
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ZAPIS(K)I UČENCEV

SMEH IN VESELJE OB PEKI CIMETOVIH PIŠKOTOV. ZELO
SEM SREČNA TAM, KJER SEM DOMA.
ZALA HOJNIK BOŽIČ, 2. B
MOJA HIŠA
MOJA HIŠA JE ZELO VELIKA. IMA ENAJST OKEN. ZA HIŠO JE
RASTLINJAK IN VRT. IMA TUDI VRTNO HIŠICO IN BAZEN. ZA
HIŠO IMAMO TUDI VELIKO DREVES. MOJA SOBA JE MODRE
BARVE. SOBA MORA BITI VEDNO POSPRAVLJENA. DOMA
IMAM KUŽKA BLISKA IN DVE MUCI. TO STA LILI IN PIKA.
TIM POTOČNIK, 2. B
MOJA HIŠA
ŽIVIM V BLOKU. ZRAVEN MENE ŽIVI BABI. NAŠ BLOK JE
ČIST. JE SIVE BARVE. V BLOKU JE MALO PROSTORA. IMAMO
BALKON. ZUNAJ, NA BALKONU, IMAM GUGALNICO. TAM
IMAMO TUDI VRT.
KIM JAVORNIK, 2. B

UČENCI PIŠEJO IN POUSTVARJAJO
2. B
VRVOHODEC (NADALJEVANJE ZGODBE)
KROJAČEK HLAČEK JE SEDEL NA GUMB IN SE ODPELJAL NA
HRVAŠKO. SREČAL JE DEKLICO ANO. REKLA MU JE, DA JE
LAČNA IN NIMA DENARJA. ŽE VEM, SE JE SPOMNIL KROJAČEK HLAČEK. MORDA LAHKO ZAMENJAM MALO SUKANCA
ZA HRANO, JE REKEL. PRIDI, SKOČI NA GUMB, DA BOVA
PREJ PRIŠLA DO PRVE RESTAVRACIJE ALI TRGOVINE. PREJ
STA PRIŠLA DO TRGOVINE IN TAM ZAMENJALA NEKAJ SUKANCA ZA HRANO. DOVOLJ JO JE BILO ZA ZAJTRK, KOSILO
IN VEČERJO. POTEM JO JE Z GUMBOM ODPELJAL DOMOV.
BILA JE ZELO VESELA, DA JE IMELA HRANO. PUNČKA SE JE
ZAHVALILA IN KROJAČEK HLAČEK JE SEDEL NA GUMB IN SE
ODPELJAL.
ZALA STRNAD, 2. B
VRVOHODEC (NADALJEVANJE ZGODBE)
KROJAČEK HLAČEK JE SEDEL NA GUMB IN SE ODPELJAL V
AVSTRALIJO. TAM JE SREČAL JOŽETA, KI JE IMEL KMETIJO.
A TEŽAVA JE BILA V TEM, DA JE HOTEL POMOLSTI KRAVE,
A SO MU POBEGNILE. KROJAČEK HLAČEK JE NIT ZVEZAL V
KROG IN JO VRTEL TER Z LASO PRIPELJAL CELO ČREDO
NAZAJ. POTEM MU JE POMAGAL POMOLSTI KRAVE.

2. D
Učenci 2. d razreda zelo radi ustvarjamo.
To se vidi tako na naših likovnih izdelkih, kot na ilustracijah
v zvezkih. Pridno beremo in pišemo, zato pod našimi pisali
že nastajajo nadaljevanja zgodbic ali kakšni krajši, samostojnih zapisi.

VITJA BELEJ, 2. B
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VRVOHODEC (NADALJEVANJE ZGODBE)
KROJAČEK HLAČEK JE SEDEL NA GUMB IN SE ODPELJAL V
AVSTRIJO. VIDEL JE MLADO MUCKO, KI JE IMELA ZLOMLJENO TAČKO. ZATO JE IZ NITI NAREDIL POVOJ. MUCKA LILI JE
BILA ZELO VESELA. KROJAČEK HLAČEK JE ODŠEL NAPREJ.
NATO JE SREČAL FANTA TIMA. VPRAŠAL GA JE: ZAKAJ JOKAŠ? POVEDAL MU JE, DA JE ZELO LAČEN. KROJAČEK
HLAČEK GA JE VZEL S SEBOJ V GOSTILNO. TIM JE BIL ZELO
VESEL IN SIT.
TILEN RAČEL, 2. B
VRVOHODEC (NADALJEVANJE ZGODBE)
KROJAČEK HLAČEK JE SEDEL NA GUMB IN SE ODPELJAL
NAPREJ. NAPOTIL SE JE V LJUBLJANO. SREČAL JE DEKLICO,
KI JI JE MUCA OBTIČALA NA DREVESU. DEKLICI JE BILO IME
EVA. S SUKANCEM JE NAREDIL LESTEV. EVA JE BILA ZELO
VESELA. ZAHVALILA SE JE KROJAČKU HLAČKU, ON PA JE
ZAVRTEL SVOJ GUMB IN ŠEL NAPREJ.
ENJA DRAME BAHTIJARAJ, 2. B
VRVOHODEC (NADALJEVANJE ZGODBE)
KROJAČEK HLAČEK JE SEDEL NA GUMB IN SE ODPELJAL V
ŽIVALSKI VRT. TAM JE SREČAL ZAJČKA, KI MU JE REKEL, DA
GA BODO DALI V OGRAJO Z GEPARDOM. KROJAČEK
HLAČEK JE ZAŠIL ZAJČJO LUTKO IN JO VRGEL V NOTRANJOST KLETKE IN ZAJČEK SE MU JE ZAHVALIL.
VITO CIGLER, 2. B
MOJA HIŠA
JAZ ŽIVIM V VELIKI BELI HIŠI S ČRNO STREHO. NAŠA HIŠA
IMA DVE NADSTROPJI. SKUPAJ Z NAMI ŽIVITA BABICA ANA
IN MOJA MUCA MICA. ZA HIŠO JE VELIK VRT Z RASTLINJAKOM IN DREVESNO HIŠICO. V TEM ČASU SE PO HIŠI ŠIRITA
26

srečno do konca svojih dni. Komarček in Saška sta se poročila in dobila otroke ter se večno imela rada.
Nuša Juršnik, 3. b

BOŽIČEK
Ko Božiček bo prišel,
darila nam bo dal
in nam svetoval.
Zato le poslušaj njega glas!
Ko zlato jutro se rodi,
ko zima me razveseli,
snežinke padajo z neba
in snežaki polni so zlata.
Takrat Božiček mi bo dal sani,
še božične zimske dni
in dal zimo bo za nas,
mi pa pojdimo v ta ledeni čas.
Taja Klajderič, 3. b
5. A
PRIJATELJI
Prijatelji smo vsi, ker radi se imamo,
ker radi se igramo in skupaj smehljamo.
Prijatelji si pomagamo in brez težav zmagamo,
se lovimo in s kolesi podimo.
Lahko se žogamo, lahko se rogamo.
A pride kdaj tak čas,
ko prijatelj te zapusti
in oba se znajdeta v veliki stiski.
A šteje le eno,
da se pobotamo
in skupaj po hribu skotamo!
Stella Fink, Elin Kokol, Neli Kokol, Naja Gorišek,
Ana Remškar, 5. a

ŠOLA
Šola je prostor, kjer se uči,
kakor čebele znanje brenči.
V šoli sta glavna mir in pravila,
grozno bi bilo, če bi se kršila.

3. B
ZALJUBLJENI KOMARČEK
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Ko zvonec zvoni, se k pouku mudi,
hitro naj teče, kdor zamudi.
Ravnateljica zelo je prijazna,
kaj ni šola preprosto krasna.

Komarček je bil zaljubljen v Saško in upal je, da je Saška
tudi zaljubljena v njega.
Nekega dne Saške ni bilo nikjer in komarček jo je iskal. Ko
jo je našel, je videl, da se je ujela v pajkovo mrežo. Vprašal
jo je, kako je prišla tja. Saška mu je povedala, da se je ujela
in ga prosila, naj ji pomaga. Komarček se je trudil in trudil,
vendar mu ni uspelo, zato je šel po pomoč. Vendar nihče ni
prišel. Zato je komarček začel kričati na pomoč in pritekel
je njegov dedek. Dedku je uspelo rešiti Saško in živeli so

Učiteljica zvezke pregleda,
po tabli pa piše bela kreda.
Učitelj da ti domačo nalogo,
mogoče kratko, mogoče pa dolgo.
Ema Verlak, 5. a
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PROMETNI TRIANGEL
Bilo je v trgovini čarovnije. V tej trgovini so prodajali posebno gosenico, ki je pospravljala stvari za drugimi, knjigo, ki je
sama sebe brala, krede, ki si jim rekel kar si želel imeti narisano in so same od sebe risale in posebni triangel, na katerem so se vozili majčkeni ljudje. Prometni triangel je že
dolgo živel v kleti trgovine. Nekega dne je šel prodajalec
Žiga v klet po nove izdelke, saj je že tiste v trgovini vse prodal. Poleg vseh izdelkov, je prinesel zraven po nesreči tudi
prometni triangel, ki ga nikakor ne bi smel prodati, zato ker
je bil triangel namenjen le njemu, in mu ga je podarila
gospa, ki je za v njegovo trgovino izdelovala čarobne predmete. V trgovino sta prišli popoldan sestri Evelin in Melanie. Zagledali sta prometni triangel in ga tudi kupili. Čez
nekaj časa je prišla v trgovino gospa, ki je izdelala prometni
triangel, da preveri, če ga prodajalec Žiga še vedno skrbno
varuje. Ko sta bila v kleti, sta opazila, da ni prometnega
triangla. Prodajalec Žiga se je zelo prestrašil, saj se je spomnil, da sta nek triangel pred kratkim kupili dve deklici. Prodajalec Žiga je deklici na srečo poznal, saj sta bili njegovi
redni stranki v trgovini. Nemudoma je šel iskat Evelin in
Melanie. Iskal ju je po vsem mestu in ju ni našel. Ko je prišel nazaj v trgovino je povedal gospe, ki je naredila prometni triangel, da ju žal ni našel. Gospa, ki je naredila prometni
triangel je bila zelo jezna na prodajalca Žiga. Odločila se je,
da mu ne bo več izdelovala izdelkov za v njegovo trgovino.
Ko je Žigu zmanjkalo v trgovini izdelkov za prodajo, je trgovino zaprl in se nikoli več ni zaposlil.

3. C
ČUDEŽEN POHOD
Nekega dne sva se s sestro Zalo odpravili na Boč. Ko sva
hodili po gozdni potki med lepimi drevesi, se je Zala spotaknila. Padla je v bližini drevesa in po nesreči z debla popraskala del drevesnega lubja. Opazili sva, da je pod drevesnim lubjem zemljevid. Ogledali sva si ga ter pričeli slediti označeni poti na zemljevidu. Prišli sva v pragozd. Srečali sva pande, koale, papige, lenivce in druge živali. Nato
sva nenadoma v grmovju zaslišali šum. Ustrašili sva se in
močno zavpili. Iz grmovja je skočila Daša. Nekaj časa smo
skupaj preživele v gozdu. Nekega dne pa je Daša skrivnostno ponoči izginila. Z Zalo sva jo dolgo časa iskali in zelo
naju je skrbelo, kje je Daša. Razmišljali sva, da bi jo lahko
pojedli levi. Ker je nisva našli, sva se odpravili domov. Ko
sva se vrnili do doma, sva videli, da naše hiše ni bilo več.
Na njenem mestu je stala prelepa vila, ki je imela bazen,
kino, bolnico in vse, kar si lahko zaželiš. Okrog vile je bil
velik vrt, kamor sva se odšli igrat. Ko sva se igrali na vrtu,
se je nenadoma pojavila Daša, ki si je želela za kratek čas
poigrati z nama. Zelo sva se je razveselili, čeprav nama ni
želela povedati zakaj in kako je skrivnostno izginila.
Evelin Špindler, 3. c
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ČUDEŽNI DAN V TRAMPOLIN PARKU WOPP
Z Dašo sva bili v trampolin parku Woop. Ko sva skakali po
trampolinih v penice, so se nenadoma ugasnile luči. Z
Dašo sva želeli napako na lučeh popraviti in uspelo nama
je. Ko so luči nazaj zasvetile, je nanadoma iz penic priletel
majhen, nagajiv, puhast bel kuža z roza krilci in pinki pentljo za ušesom. V parku je s tekanjem naokoli naredil veliko zmešnjavo in kar naenkrat je pobegnil skozi vrata. Najprej je šel v McDonald`s, kjer si je privoščil krompirček, ob
tem pa je steno popacal s kečapom. Nato je šel v trgovski
center, kjer si je kupil pasje škornje, da bo z njimi lahko v
dežju čofotal po lužah. Ko je zapustil trgovino, je vse stvari
s polic vrgel na tla. Nato je odšel na otroško igrišče, kjer je
podrl tobogan. Nazadnje pa je odšel celo na tržnico, na
kateri je zamenjal vse cene. Z Dašo sva želeli ujeti tega
kužka, zato sva se domislili, da bi mu lahko nastavili hrano.
Kužki po navadi zmeraj pridejo, če zavohajo hrano. In tako
je prišel tudi ta kuža. Ko se je najedel, je z nama odšel na
igrišče, kjer je pomagal postaviti tobogan. Nered je za sabo pomagal pospraviti tudi na tržnici, v trgovskem centru
in tudi v restavraciji McDonald`s. Nazadnje smo se odpravili še v trampolin park. Tudi tam nama je pomagal pospraviti penice nazaj v bazen. Ko smo s pospravljanjem končali,
sva mu želeli pomagati nazaj v svoj dom, saj so ga že čakali
sestrica, bratec ter starša. Kuža nama je zaupal, da se lahko v svoj dom vrne le, ko ugasnejo luči. Poslovili smo se,
ugasnili luči in kuža je izginil. Midve z Dašo pa sva se odšli
zabavat drugam.
Melanie Ačko, 3. c

Daša Čelan, 3. c
MarJurgec,

cel
3. c

Jakob Fingušt, 3. c
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4. C
JESEN IN ZIMA
Jesen je prišla, listi so rjavi,
medvedi pa so počasi zaspani.
Kmalu bo zima, mrzla, nič fina,
Nas bo pa grela toplota s kamina.
Medeja Soršak, 4. c
JESEN
Jesen je prišla.
Rdeče, rumeno, rjavo in zeleno listje se podi.
Tako sivi in kratki dnevi so postali.
Po nebu kakor izgubljene misli tavajo oblaki.
Tak je svet, ni podoben, drugačen, ampak vedno je enak.
In iz tega sveta bežati se ne da.
Tonka Soršak, 4. c

Naja Gorišek, 5. a

SELITEV
Živela sem v Mariboru. 3 leta sem obiskovala Osnovno
šolo Leona Štuklja.
Pred približno enim letom smo kupili hišo na Pragerskem.
Zelo dolgo smo iskali pravo, a smo jo našli. Ko sem izvedela d ase bomo preselili, sem bila v šoku. Kmalu je bilo konec počitnic in morala sem v šolo na Pragersko. Tu sem
spoznala veliko prijateljev in prijateljic. Po resnici povedano, mi je tukaj veliko bolje, zato mi ni bilo težko in sem se
hitro navadila.
Preselili se še nismo, ker hišo še obnavljamo. Komaj čakam
da se bomo, saj se mi ne bo potrebno voziti več v šolo iz
Maribora.
Lara Pečar, 4. c

Elin Kokol, 5. a
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Tijan Gajšek, 3. c
Lara Čavničar, 5. a
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PRVA LETOŠNJA ZABAVA NA SNEGU

Čez nekaj časa
pa pavu ni več glasa,
po vrhu vsega še zgubi se in nima več
gasa.
Zdaj pav je sam ostal,
saj kot si si postlal,
tako boš tudi spal.

Bilo je običajno jutro. Na običajna jutra se ponavadi ne
zgodi nič zanimivega, toda meni se je. V sobi sem risala,
bratca sta gledala televizijo, sestra pa je brala knjigo. Toda
mami in ati sta se za zaprtimi vrati skrivnostno pogovarjala. Nisem vedela o čem, zato sem prisluškovala. Izvedela
sem, da se pogovarjata o snegu.
Ati je mami prepričal, da se gremo sankat na Areh. V hiši
je bila prava zmešnjava. Nekateri v smučarskih oblačilih,
nekateri v puliju ali kapi. Nekdo je iskal šal, drugi rokavice,
spet kdo kapo …. No, ko smo bili končno vsi oblečeni, primerno nizkim temperaturam, smo v prtljažnik zložili sanke
in se odpeljali proti Arehu. Vsi smo komaj čakali, da se
vržemo na sneg. Ko smo prišli na Areh, smo stekli iz avta in
se začeli kepati. Bilo je zelo zabavno. Naredili smo snežaka, se kepali in sankali. Žal je čas zelo hitro minil in kmalu
smo morali iti domov.
Ta dan si bom za vedno zapomnila. In, kdo bi si mislil, da
se bom že za jesenske počitnice igrala na snegu.
Taja Toplak, 5. c

Neja Miljković, 7. b
DRUGA SVETOVNA VOJNA
Sem Jošt Jurko. Zelo me zanima zgodovina, natančneje druga svetovna vojna. Sem mnenja, da grozot ne smemo pozabiti. Zato malo ponovim, da vas v bližajočih praznikih
opomnim, kako lepo nam je.
Druga svetovna vojna je bila najobsežnejši in najdražji oborožen spopad v zgodovini. Potekal je v letih od 1939 do
1945, v njem pa je sodelovala večina svetovnih držav z več
kot 100 milijonov pripadnikov oboroženih sil. Boj je potekal
večinoma med Francijo, Združenim Kraljestvom, Sovjetsko
zvezo, Kitajsko in Združenimi državami Amerike proti Nemčiji, Italiji in Japonski, oziroma med zavezniki in silami osi.
Odvijal se je hkrati po celem svetu, zahteval pa je približno
60 milijonov človeških življenj. Zaradi slednjega ter zaradi
visokega deleža mrtvih civilistov, pri čemer izstopata holokavst ter jedrsko bombardiranje Hirošime in Nagasakija, se
drugo svetovno vojno označuje kot najbolj krvav spopad v
človeški zgodovini. Tem žrtvam je treba dodati še približno
6 milijonov pobitih v povojnih pobojih, ki so prav tako posledica fašizma kot vzroka 2. svetovne vojne. V povprečju je
bilo po vojni usmrčenih 10 % na število žrtev med vojno.
Jošt Jurko, 8. c

VEDNODOBROVOLJNI GOLAŽ
Da boste vedno dobre volje, vam priporočam redno uživanje vednodobrovoljnega golaža.
Sestavine:

2 krofa,

1 paket bonbonov,

4 lizike,

11 piškotov,

1 čokolada,

5 kepic sladoleda,

1 torta,

1 zavojček barvnih mrvic
Postopek za pripravo jedi:
Vse sestavine daš v največji lonec, ki ga imaš. Zaliješ jih z
vodo. Lonec postaviš na štedilnik in sestavine skuhaš. Med
tem ko golaž rahlo vre, poveš eno dobro šalo. Po desetih
minutah je golaž kuhan. Po vrhu posuješ še barvne mrvice.
Med kuhanjem in jedjo pa imej na obrazu ves čas širok
nasmeh.
Dober tek!
Iva Strnad, 4. b
BASEN: PAV IN OPICA
Pav si je počesal peresa,
si nataknil kronico za ušesa
in šel med drevesa.
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JAZ SEM SLOVENEC!
Jaz sem Slovenec,
a sem zamejec.
Nikoli in nikdar,
se ne bom vdal.
To je moje življenje,
in obenem tudi moje trpljenje.
In sam pred ogledalom stojim,
v tujca pred menoj strmim.
Anteja Braunsberger, 9. c
LIFE
Life is a road,
it can take you anywhere.
Life is a tunnel,
dark and scary.
Life is a lesson,
every day you learn something new.
Life is a party,
you can do anything.
Life is a forest,
full of suprises.
Life is a river,
with lots of turns and falls.

Na poti ustavila ga je opica,
pav, saj čaka ga kraljeva kopica,
jo zmerjal je in rekel, da je jokica.
Tako ga je rjavka,
ki zdaj žalostno stavka,
zapustila, naj pav kar sam naprej mjavka.
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Life is an ocean,
you can drown in it, if you're not carefull.
Laura Kumer, Ela Bezovšek, 8. a

Vsako leto je skoraj 3 milijone psov in mačk ubitih v zavetiščih, ker zanje tam ni več mesta.
Glavni razlog, zakaj pes ali muca pristaneta v zavetišču, je
zapustitev s strani skrbnika.
Skoraj 8 milijonov psov in muc se vsako leto po svetu namesti v zavetiščih. Od tega je polovica psov.
Samo 10 odstotkov živali, ki so v zavetiščih po svetu, je steriliziranih. V Sloveniji je sterilizacija živali v zavetišču zakonska obveznost.
V Sloveniji število sprejetih psov v zavetiščih upada
(verjetno je razlog v obveznem čipiranju psov).
Kot sva že na začetku zapisali, tudi na naši šoli vsako leto
sodelujemo pri dobrodelni akciji. Za živali zbiramo hrano,
stare odeje, igrače … Zraven vabila k tej akciji pa vsako leto
preberemo tudi to misel: »Dokler bodo ljudje mislili, da
živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo«.
Bodite eden tistih, ki spreminjajo svet in ustvarjajo novo
(boljšo) statistiko! Ne zapuščajte, odgovorno posvajajte in
pomagajte tistim živalim, ki potrebujejo pomoč!
Erja Jeršič, 7. c in Mia Windisch, 7. c

MY HOME
We don't know who we are,
my home is on a big and perfect star.
Some people say that it's big,
but it isn't in this modern league.
Nobody can see,
nobody knows who are we.
We are just quiet like a mouse,
so we've got a secret and a quiet house.
My home is a secret place.
It's a star in the very big and beautiful space.
People think it isn't real, but why?
Home is just one and forever my.
Miha Pečnik, 8. a
ZA VSE, KI IMATE RADI SKRIVNOSTI –
FILADELFIJSKI EKSPERIMENT
Filadelfijski poskus (oz. Projekt mavrica) je bil domnevni
skrivni vojaški poskus Vojne mornarice ZDA v Mornariški
ladjedelnici Filadelfije (Philadelphia Naval Shipyard), in
sicer 28. oktobra 1943. Poskus se je izjalovil, njegov namen
pa je bil ladje narediti nevidne. Vsi člani ladijske posadke
zanikajo, da se je ta dogodek kdajkoli zgodil. Edina izjema
je Al Bustick, ki trdi, da je bil priča poskusu, čeprav na ta
dan ni bil blizu ladje. Veliko ljudi tudi oporeka, da je bil
Filadelfijski poskus resničen. Mnogo elementov poskusa se
kaže tudi v zgodbah o teorijah zarote. Čeprav trenutno v
vidnem ali radijskem spektru ladje ni mogoče narediti nevidne, so fiziki z Univerze Duke oktobra 2006 naznanili, da
jim je uspelo odkloniti mikrovalove okoli majhnega telesa,
in jih ponovno 'oživiti' na drugi strani - kakor da bi potovali
skozi prazen prostor.
Matej Korže in Erik Pipuš, 7. c
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JADRANJE - POTOPIS
Tako kot jaz, verjetno tudi vi radi potujete po svetu. Z vami
bom delila moje potovanje oz. jadranje po Jadranu. Na
jadranje smo se z družino odpravili v proti koncu poletne
sezone, konec avgusta. Bilo je fantastično, izkušnja, ki je
vredno doživeti. Najeli smo jadrnico in dva gospoda, ki znata upravljati z njo. Vsak dan smo odšli na izbran otok in tam
preživeli popoldan, zjutraj smo ponovno odšli na jadrnico in
jadrali do drugega otoka. Noč smo preživeli v hotelu, saj
zna biti noč na jadrnici malo rizična zaradi nenehnega nihanja. Dnevno smo si ogledali mnogo zanimivosti posameznega mesta in ugotovili, da čeprav smo v isti državi, lahko
vidimo razne kulture in navade posameznega otoka. Naše
jadranje se je začelo v Rijeki, tretjem največjem mestu Hrvaške in največjem pristanišču v državi. Če vam iskreno
povem, svojih počitnic definitivno ne bi preživela v Rijeki,
drugače pa je za ogled zanimivosti odlično mesto. Iz Rijeke
nas je pot vodila na otok Hvar, do katerega smo jadrali dobre tri ure. Ta prvi dan je zame zelo pomemben, saj sem
prvič prijela krmilo v svoje roke in jadrala povsem sama.
Občutek je odličen. Popoldan smo preživeli na otoku Hvar
in se malo razgledali po mestu, odšli na plažo in se večino
časa sproščali ter opazovali zadnje sončne žarke. Zvečer
smo odšli na odlično večerjo z morsko hrano, po večerji pa
na kratek sprehod ob obali in spat v hotel. Naslednji dan
smo preživeli še zadnje trenutke na otoku Hvar, ki je naravnost prečudovit. V preostalih treh dneh smo jadrali še na
otok Krk, Olib in otok Pag, kjer se je naše popotovanje zaključilo. Otok Pag je zame nekaj posebnega, saj ga obiščemo vsako leto, že od rojstva in tam preživim večino poletnih počitnic. Nanj me veže mnogo lepih spominov in doživetji, ki mi bodo vedno ostali v spominu. Glede moje izkušnje z jadranjem pa moram povedati, da je vredno poskusiti,
saj je občutek svobode sredi morja, kjer daleč naokoli ni
nobenega otoka in nikogar, res poseben. Dober način od-

POSKRBIMO, DA SO ŽIVALI SREČNE
Veliko učencev in učiteljev naše šole ima rado živali. Zato
imamo vsako leto akcijo zbiranja hrane, odej … zanje. Pozanimali sva se in ugotovili, da veliko živali nima svojih
domov, lastnikov in seveda možnosti za preživetje. Zanimalo naju je tudi, kako ukrepati, če najdeš zapuščeno žival. Na spletnih straneh različnih zavetišč sva prebrali, da
je najpametneje, če žival odneseš v zavetišče. Tam bodo
poskušali poiskati novega lastnika, če pa imate možnost,
jo lahko posvojite sami – MAJHNO DEJANJE, VELIKA POMOČ. Na spletni strani sva poiskali osem dejstev o zapuščenih živalih, ki bi jih moral vedeti vsak ljubitelj živali:
Na svetu samo eden od desetih zapuščenih psov do konca
svojega življenja najde dom.
V Sloveniji so zavetišča za živali po zakonu dolžna skrbeti
le 30 dni, po tem času jih lahko usmrtijo.
Na svetu je 5x več "hišnih ljubljencev" brez doma kot brezdomcev med ljudmi.
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PRISPEVKI ŠOLSKIH NOVINARJEV

klopa iz zunanjega sveta. Jadranje je dobra odločitev, če
ste že naveličani počitnic na hrvaški obali in neprestane
gneče. Jaz sem večino časa opazovala morsko gladino, ki ji
kar ni bilo konca in obsežno morje, ki sega v daljavo. V
tem času smo se z družino še dodatno povezali in preživeli
skupaj enkratne štiri dni. Poleg skupnega preživljanja časa
pa smo se mnogo naučili in videli ter spoznali razne predele hrvaške obale. Za jadranje bi se definitivno odločila ponovno, saj sem se končno počutila svobodno in neodvisno.
Ogromno smo se presmejali in se vsi štirje imeli odlično!
Lahko se odločite za jadranje tudi kje drugje, ne ravno po
Jadranu in izkušnja zna biti prav tako posebna. Jaz sem se
imela enkratno in upam, da bomo z družino to kmalu ponovili.
Tinkara Colnerič, 9. a

FC BARCELONA (španska ekipa)
Ste vedeli, da: je Barcelona do zdaj
petkrat zmagala tekmovanje lige
prvakov
Njihovi najdražji prestop je bil Coutinho (angleški igralec). Prestop je
stal 130,6 milijonov EUR.
Njihov stadion Camp Nou je največji
stadion na svetu, čeprav ga bodo še
enkrat obnovili.
Njihov kapetan Lionel Messi se poteguje za naslov najboljšega nogometaša na svetu (za moje pojme nima konkurence). Barceloni je zvest že od mladosti, saj so že takrat videli
njegov talent in mu je plačali operacijo in zdravila za zelo
redko bolezen.
Anže Sovec, 8. a

NOGOMETNE NOVICE
MODA SKOZI ČAS
Vsa zanimiva dejstva, ki vas zanimajo o nogometu!
»Moda je začetek, poln upanja, ki se nikoli ne oddalji od
začetka.«
Zgodovina oblačenja nas uči, da se je človek že od nekdaj
strastno odzival na zunanji videz, lasten in tuj. Ne vemo
natančno kdaj in kakšen je bil začetek, lahko pa sklepamo,
da se je vse začelo že v kameni dobi, kjer so našli risbe kreacij na stenah jam. Obleka in obutev sta bili izdelani iz živalske kože in delov dreves (skorja, prožne veje, listi). Obstajajo tudi dokazi, da je že prazgodovinski človek izdeloval
oblačila iz volne (preslice in statve na kamnite uteži).
Osnovna oblačilo starih Egipčanov (4000 do 500 let pr. n.
št.) je bil predpasnik. V dobi novega cesarstva so ga obogatili z ukrojeno, nabrano obleko – razlika je bila le v kakovosti tkanine.
Tunika (tunica) je bila osnovno moško oblačilo starih Rimljanov (700 do 476 pr. n. št.).
V obdobju romanike (800–1200) so se prepletali vplivi antičnega in bizantinskega oblačenja. Revnejši sloji so v večini
evropskih dežel obdržali tuniko. Od balkanskih ljudstev so
prevzeli kratko ravno oblačilo z všitimi rokavi (predhodnica
današnje srajce).
Bistvene spremembe v modi so se zgodile v času gotike
(1200–1480). Ženske so drugo čez drugo nosile dve dolgi
obleki: eno tesno oprijeto z dolgimi rokavi, čez pa širšo brez
rokavov, z razporki, tako da se je izrisovala oblika telesa.
V obdobju secesije (1890—1910) je nastal nov tip ženske
obleke – kostim (taileur). To je dobro znan komplet: krilo,
kratka jakna in bluza.
Obdobje funkcionalizma (1910–1920) je za ženske prinesel
nov izziv. Izpod dolgih, nabranih oblek so pokazale stopala
in gležnje (vendar ne prvič v zgodovini). Postopno so opuščale korzet in spodnje krilo ter se odločale za
»normalnejše« obleke.
Dvajseta leta dvajsetega stoletja so prinesla spremembe v
oblačenju predvsem zaradi razmaha industrijske izdelave
obleke in dobičkarskega pogleda na svet. Ljudje se zdaj
večinoma zelo »ubadajo« z izgledom. Ženske nosijo kavboj-

REAL MADRID (španska ekipa)
Ste vedeli, da: se je klub najprej imenoval samo Madrid (glavno mesto
Španije). Leta 1920 je španski kralj
spredaj dodal besedo "resnično". To je
naredil zaradi uspeha, ki so ga dosegli
v prejšnjih letih.
Real Madrid je ena od treh moštev, ki
še ni padla v drugo špansko ligo. Drugi
moštvi sta FC Barcelona in moštvo iz
Bilbava.
Real Madrid že od ustanovitve prisega beli barvi. Veliko
legend govori zakaj, ampak najbolj priljubljena je, da je
veliko fantov vadilo v svojih belih spodnjih majicah.
V južni Afriki obstaja polprofesionalni klub Real Madrid,
preimenoval ga je novi predsednik, saj je velik oboževalec.
Real Madridov stadion je sprejel 120.000 gledalcev. Leta
1999 so prepovedali stojišča. Leta 2018 so stadion prenovili in zdaj stadion šteje do 80.354 sedežev.
Real ima do zdaj največ zmaganih lig prvakov (vsakoletno
tekmovanje). Zdaj jih ima 12, ki so opozorjene z zvezdami.
Vidimo na njihovem grbu.
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BAYERN MÜNCHEN (nemška ekipa)
Ste vedeli, da: klub plačuje skoraj
200.000 nogometašev.
V nemškem pokalu in Bundesligi
(nemška liga) ima največ trofej oz.
naslovov.
Ekipa je pod vodstvom klubske legende Franza Beckenbauerja je osvojila
tri zaporedne evropske pokale.
Njihov vzdevek Stern des Südens (južna zvezda) je tudi
naslov njihove odlične himne. Tak vzdevek so dobili, ker so
edini nemški favoriti na jugu.
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ke in mini tope, moški pa ciljajo bolj na daljše majice in
prav tako kavbojke. V tem obdobju (21. stoletje) je zelo
popularno in všečno nošenje raztrganih kavbojk ter pulovrov s kapucami oz. tako imenovani hoodie.

MODA 2019/20

Manekenstvo:
Manekenstvo se je začelo v 19. stoletju, v Pariški delavnici,
ko je Anglež Charles Frederick Worth začel svoje modne
kreacije razkazovati ne več na lesenih lutkah tako kot vsi
prej, ampak na mladih dekletih.
Naša najbolj poznana manekenka je Melania Trump. Prvi
temnopolti svetovni super model je bila Naomi Campbell.
Pred časom je spletni portal Listal objavil lestvico najpomembnejših manekenk, pravzaprav super modelov, kot
jim tudi pravijo, vseh časov. Na njej so omenil kar 96
žensk, ki so v zadnjih letih tako ali drugače krojile modni
svet, hkrati pa so polnile revije z rumenimi in trendovskimi
vestmi.
Kate Moss,
Gisele Bündchen,
Cindy Crawford,
Christy Turlington,
Tyra Banks,
Naomi Campbell,
Adriana Lima,
Linda Evangelista,
Claudia Schiffer,
Elle Macpherson,…

STE ŽE SITI TEGA, DA VSAKO ZIMO NOSITE ENO IN ISTO
BUNDO V KOMBINACIJI S KAVBOJKAMI? ČAS JE, DA SI DRZNETE POPESTRITI SVOJ STIL! ČEPRAV GRE MODNA INDUSTRIJA ZARADI VPLIVA MODE NA OKOLJE V SMER MINIMALIZMA, LAHKO ŽE Z NEKAJ KOSI OBLAČIL POPESTRITE SVOJO GARDEROBO!
PODALI VAM BOVA NEKAJ PREDLOGOV IN NASVETOV, S
KATERIMI BOSTE MODNI CELO LETO.

SVA LARA IN LEA, ŠOLSKI NOVINARKI. RAZISKUJEVA MODO
V TEM IN PRIHODNJEM LETU.

ŽIVALSKI VZORCI
ZADNJE LETO SE ZDI, DA SO ŽIVALSKI VZORCI POVSOD! IN
OČITNO BODO ŠE KAR NEKAJ ČASA V MODI. ZATO SI PRIVOŠČI ŠKORNJE Z LEOPARDJIM VZORCEM ALI KAKŠEN DRUGI KOS OBLAČIL Z ŽIVALSKIM VZORCEM, KI BO POPESTRILI
VSAK OUTFIT.

Najpopularnejši moški manekeni:
Baptiste Giabiconi,
Sean O'Pry,
Jon Kortajarena,
David Agbodji,
Simon Nessman,
Clement Chabernaud.

Naloga za šolske manekene:
POVEŽI, KAJ BI TI OBLEKEL/A ZA DOLOČENO PRILOŽNOST:
Šolski ples:
Zabava:
Tek na prostem:

VZOREC ŠAHOVNICE
ELEGANTNO IN VEDNO V MODI – BLAZER ALI KRILO Z
VZORCEM ŠAHOVNICE BO POSKRBELO, DA BOSTE IZSTOPALI, KAMOR KOLI BOSTE ŠLI.
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70’s
LETOS SO SE MODNI OBLIKOVALCI VRNILI V 70. LETA. V
PRETEKLOST, KO OKOLJSKI PROBLEMI ŠE NISO BILI PROBLEM IN KO JE BILO HIPIJEVSKO ŽIVLJENJE LAŽJE. LETOS

Neja Miljković, Sara Kumer,
7. b
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MODNE SMERNICE

NUSHKA, PA ŽE VRSTO LET NA MODNE BRVI POŠILJATA
DIZAJNE S FAUX KRZNOM IN VEGANSKIM USNJEM.

JESENI SE TOREJ VRAČAJO PULIJI, DOLGE JAKNE IN TOPLE
BARVE. NE BOJ SE EKSPERIMENTIRATI, SAJ JE LETOS V MODI TUDI KAJ BOLJ ODŠTEKANEGA.

MONOCHROMATIC LOOK
OBOŽUJEŠ BARVE, PA NE VEŠ,
KAKO BI JIH KOMBINIRALA?
LETOS JE POPULARNO, DA SE
VES OBLEČEŠ V ENO BARVO.
ČEPRAV TO ZAHTEVA VELIKO
SAMOZAVESTI, BOŠ S TEM
PREMAKNILA
SMERNICE
VSAKDANJE MODE IN ZAGOTOVO PRITEGNILA VELIKO
POZORNOSTI!
MONOCHROMATIC LOOK Z
UMETNIM KRZNOM, MAX
MARA:
POLEG ZGORAJ NAŠTETIH TRENDOV JE LETOS V PORASTU
TUDI ASIMETRIJA, DEKONSTRUKCIJA IN VSE, KAR NI OBIČAJNO.
OBLEKA
NAD
DOLGO
MAJICO,
SEETHROUGH PULOVERJI IN OGRINJALA SO LE ŠE PIKA NA I NA
PESTRO MODNO PALETO KOLEKCIJ 2019/2020.

USNJE
USNJENE JAKNE SO DEFINITIVNO DELČEK GARDEROBE, KI
JO MORA IMETI VSAKA PUNCA. AMPAK LETOS SO MODNI
OBLIKOVALCI USNJE POVZDVIGNILI NA VIŠJI NIVO IN IZ
NJEGA USTVARILI OBLEKE IN BLAZERJE. SI DRZNEŠ IZSTOPATI?

ZAENKRAT JE TO VSE. UPAVA, DA VAM BODO POMAGALI
PRI USPEŠNEM NOVEM VIDEZU. NASLEDNJIČ PA O VSTOPU
V POLETJE.
LEA GRADIŠNIK IN LARA TODOROVIČ, 7. c

FILMSKI KOTIČEK
PRIHAJAJOČI FILMI
ŽANR: akcija, pustolovski

JEŽEK SONIC (SONIC THE
HEDGEHOG) (2020)

KRZNENI PLAŠČI
NASPROTNA MNENJA GLEDE KRZNENIH PLAŠČEV IN KRZNA NASPLOH JE ŽE VELIKO ČASA PRISOTNA IN JE PUSTILA
VELIK PEČAT TUDI NA MODNIH OBLIKOVALCIH. ŽE LETA
2017 SE JE DIZAJNER MICHAEL KORS ZAOBLJUBIL, DA NE
BO VEČ UPORABLJAL ŽIVALSKEGA KRZNA, PRAV TAKO
VEGANSKO KRZNO UPORABLJAJO DIZAJNERJI. DVE ZNANI
IMENI MODNE INDUSTRIJE, STELLA MCCARTNEY IN NA-

Ježek Sonic je prihajajoči akcijski film, režiral ga je režiser
Jeff Fowler. Sonicu je glas
posodil Ben Schwarts, njegovega nasprotnika, DR. Robotnika je igral Jim Carrey.
Govori o ježku Sonicu, najhitrejšem ježku, ki po nesrečnem naključju pride na Zemljo. Med pustolovščinami na
našem planetu pa se spoprijatelji s policistom Tomom Wachowskim (James Marsden) iz majhnega mesta in skupaj se
podata v boj proti zlobnemu dr. Robotniku (Jim Carrey), ki
skuša ježka Sonica ugrabiti in prevzeti njegove supermoči,
da bi zavladal svetu.
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https://www.youtube.com/watch?v=4mW9FE5ILJs
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PRIPOROČENI FILMI

ŽANR: komedija

Glavna igralka tega filma je Andrea Riseborough, ki igra
samsko mamo ter mlado detektivko.
Ko Muldoon (Andrea Riseborough) obišče kraj nesreče, se
prekletstvo rodi in jo začne loviti. Zato se odloči, da bo zbežala in poskušala rešiti svojega sina.
https://www.youtube.com/watch?v=anlgZih2lzo

DOLITTLE (2020)
Potem, ko je pred sedmimi leti
izgubil ženo, se ekscentrični
doktor John Dolittle (Robert
Downey Jr.), slavni zdravnik in
veterinar kraljice Viktorije Britanske, umakne pred svetom
za visoke zidove graščine Dolittle, družbo pa mu delajo le
eksotične živali; papiga Polynesia (Emma Thompson), gorila
Chee-Chee (Rami Malek), pes
Jip (Tom Holland) … Ko pa mlada kraljica hudo zboli, se mora Dolittle, čeprav nerad, odpraviti na epsko pustolovščino na mitični otok, da bi našel
zdravilo, pri tem pa si povrne duhovitost in pogum, ko
naleti na stare nasprotnike in odkrije čudežna bitja.
https://www.youtube.com/watch?v=Z9A905zY_aI

ŽANR: romanca

I STILL BELIVE (2020)
I still belive je prihajajoča romanca, režirala sta jo Andrew
in Jon Erwin.
Film je posnet po resničnih dogodkih življenja mlade Melisse
Lynn Henning Camp in Jeremiya
Campa.
Govori o pevcu in piscu pesmi
Jeremiyu Campu (KJ Apa) in njegovi ljubezni Melissi (Britt Robertson), ki je zbolela za rakom malo
preden sta se poročila.

ŽANR: Triler

PODLI FANTJE ZAVEDNO (BAD BOYS FOR LIFE)
(2020)
Podla fanta sta zdaj nekoliko
starejša, ampak nič manj nora
in neizprosna. Potem ko Marcus
(Martin Lawrence) dolgoletnemu kolegu Miku (Will Smith)
zaupa, da se bo kmalu upokojil,
češ, da je že skrajni čas, ga skuša Mike prepričati v še zadnjo
noro misijo. Dvojica se tako še
zadnjič poda na vratolomno
odpravo proti zločinu, polno
spletk, prevar in odbitega humorja. Saj sta navsezadnje pod-

https://www.youtube.com/watch?v=YnxHyBbYwQQ

PRIPOROČENI FILMI
ŽANR: komična drama

Z LJUBEZNIJO, SIMON (LOVE, SIMON) (2018)
Film govori o Simonu (Nick
Robinson), čisto navadnem
najstniku z eno veliko skrivnostjo (nihče ne ve, niti njegovi
najboljši prijatelji), da je gej.
Simon je srednješolec z ljubečo
družino in tremi najboljšimi
prijatelji; Nick, Leah in Abby.
Nekega dne ga Leah opozori na
internetno izpoved, da je na
šoli še en gej, a nihče ne ve
kdo.
Simon si z izmišljenim imenom
začne z njim dopisovati in se
vanj tudi zaljubi. Medtem ko skuša ugotoviti, kdo ta oseba
je, se v filmu zgodi veliko zapletov in izrazite drame.
Film se nama je zdel zanimiv in napet, ogled priporočava.

la fanta za vedno.
https://www.youtube.com/watch?v=DjOaTOFgVzg
ŽANR: grozljivka

ZAMERA (THE GRUDGE) (2020)
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Zamera je prihajajoča grozljivka,
režiral jo je Nicolas Pesce.
Film opisuje prekletstvo, ki se
rodi, ko nekdo umre v objemu
močnega besa ali skrajne žalosti.
Prekletstvo je ustvarjeno na mestu osebe, ki je umrla. Oseba naleti na prekletstvo, ko stopi na
kraj smrti te osebe. Tisti, ki naletijo na to nadnaravno silo, umrejo,
prekletstvo pa se rodi zmerom
znova.

https://www.youtube.com/watch?v=ykHeGtN4m94
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UČENEC SVETUJE UČENCU

ŽANR: fantazija

HARRY POTTER 1997-2007)

1. način

Harry Potter (Daniel Radcliffe)
je mlad fant, edini preživel
smrtonosni urok, ki je ubil
njegova starša, ko je bil še
dojenček. Od takrat je živel pri
svoji zlobni teti, stricu in bratrancu. Na svoj 11. rojstni dan
je izvedel, da je čarovnik in
dobil pismo. Vabljen je bil v
najbolj znano šolo v svetu čarovnikov, Bradavičarko. Skozi
serije filmov je spoznal veliko
prijateljev, s katerimi je doživel veliko vznemirljivih dogodivščin ter sovražnikov, ki jih je tudi premagoval. Njegov
najhujši sovražnik je Voldemort, ki je ubil njegove starše.
Filmi po delih:

Kamen modrosti
https://www.youtube.com/watch?v=eKSB0gXl9dw

Dvorana skrivnosti
https://www.youtube.com/watch?v=_bOartcJo1Y

Jetnik iz Azkabana
https://www.youtube.com/watch?v=lAxgztbYDbs

Ognjeni kelih
https://www.youtube.com/watch?v=3EGojp4Hh6I

Feniksov red
https://www.youtube.com/watch?v=y6ZW7KXaXYk

Princ mešane krvi
https://www.youtube.com/watch?v=sg81Lts5kYY

Svetinje smrti (1. DEL)
https://www.youtube.com/watch?v=MxqsmsA8y5k

Svetinje smrti
(2. DEL)
https://www.youtube.com/watch?v=mObK5XD8udk
- Otrok prekletstva (2020)
Filmi so posneti po knjigah pisateljice J.K. Rowling. Filmi so
se nama zdeli zelo zanimivi. Priporočava jih vsem ljubiteljem fantazije, ki so preleni, da bi brali knjige.
Ela Bezovšek, Laura Kumer, 8. a

Za ta trik porebuješ:
- radirko
- »švinglice«
- škarje
- lepilni trak
Vse, kar moraš narediti, je to, da slediš temu postopku.
Najprej vzameš radirko in jo odrežeš tako, kot kažejo postopki na slikah (prerežeš samo do polovice debeline radirke), potem vanjo nalepiš »švinglice«(tako kot kaže slika), jo
zapreš in učitelj ne bo posumil, da si med testom kadarkoli
»plonkal«!

2. naZa ta trik potrebuješ:
- šilček
- list s »švinglicami«
List s »švinglicami« prilepiš na
notranjo stran šilčka in vsakič, ko
boš odprl/a šilček, bodo v njem
»švinglice«.

ŠOLSKI TRIKI
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čin

KAKO SE LAŽJE NAUČITI POŠTEVANKO ŠTEVILA 9?
1x9= 09
2x9= 18
3x9= 27
4x9= 36
5x9= 45
6x9= 54
7x9= 63
8x9= 72
9x9= 81
10x9= 90
KAKO NAREDITI »ŠVINGLICE«?

KAJ NAREDITI, ČE PISALO NEHA PISATI?
Potrebuješ:
- sušilec za lase
- pisalo, ki ne dela
Nastaviš pisalo pred sušilnik za lase (seveda vklopljen) in
pisalo bo spet začelo pisati.
KAKO PREKRITI HRANO ALI TELEFON, KADAR SI PRI
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PREIZKUŠENI NASVETI IN RECEPTI NAŠIH UČENCEV

POUKU?
Za ta trik potrebuješ:
- vrečko, ki se da zapreti
- zvezek
- lepilni trak
- telefon ali hrano

Dodatki k božičnim keksom:
 mleti lešniki
 kokos
 mleti orehi
 cimet (malo
za aromo)
 mrvice
 smetana
 stopljena
čokolada( temna, bela,mlečna)
 bombončki
 ostalo po želji

Sledi navodilom:
Najprej v vrečko položi hrano ali telefon, nato vrečko zalepi na sredino zvezka (kot
kaže slika) in potem lahko ješ med poukom, ne da bi kdo
kaj posumil.

PRIPOMOČKI:

Tehtnica, valjar, modelčki za kekse, pekač, plastični
posodi, peki papir
Priprava božičnih keksov:
Navedene sestavine hitro umesimo skupaj, saj se maslo ne
sme preveč zmehčati. Testu lahko po želji dodamo dodatke
in s tem dobimo spet nove piškote. Testo damo na hladno
za kakšne pol urice, da ga potem lažje oblikujemo in izrezujemo. Razvaljamo ga na slab centimeter debeline in z modelčki izrežemo piškote. Naložimo jih na pekač, v katerega
smo prej položili peki papir in damo v pečico, ogreto na 200
°C za približno 10—15 minut (pazi, da se ne opečeš).
Za okrasitev božičnih piškotov lahko uporabiš stopljeno
čokolado in mrvice, kot lahko vidite na fotografiji. Čokolado
z malo olja ali masla stopite v vodni kopeli (v spodnjo posodo naliješ vodo in jo segrevaš do vretja, vanjo pa potopiš
manjšo posodo s čokolado). Ko se stopi, vanjo na pol pomočite piškote in nanje posipate mrvice. Nato počakate, da
se keksi ohladijo in čas je, da se posladkate.
DOBER TEK!

KAJ NAREDITI, ČE MORAŠ SPETI LISTE IN NE NAJDEŠ
SPENJAČA?
Za ta trik potrebuješ:
- liste papirja
- škarje ali nož
Najprej v zgornjem levem kotu
lista narediš dve vzporedni črti z
nožem ali pa s škarjami. Nato
zgornjo konico lista prepogneš v
prvo režo, nato pa še v drugo.

Larisa Žigart, Miha Pečnik, 8. a

POSLADKAJ SE ZNAMI
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BOŽIČNI KEKSI:
Sestavine za božične kekse:
 250 g moke (ostre)
 150 g masla
 150 g sladkorja (lahko tudi manj)
 1 jajce
 2 vaniljeva sladkorja
 1 rumov sladkor

Nika Komaromi, Iva Ana Pečnik, 8. a
37

UGANKE IN SMEŠNICE

UGANKE — kaj je to?

RKCI

V lep papir in pisan trak zavito le kaj v njem je skrito?
Klopco leseno vlečem po snegu,
jo zajaham in zdrsnem po snegu.

Mrzla zima ne počiva,
v belo je odela svet.
S čim jezero je prekrila,
da je gladko kot parket?

___ ___ ___ ___ ___ ___
REŠITVE:

Bele zvezdice letijo,
jih lovim, da bi jih gledal,
pa se mi takoj stopijo.

Božič, smreka

Kaj si obuješ,
ko hodiš po hiši,
da noge so tople,
korak se ne sliši?
Mož je brez obleke,
le klobuk ima,
pa se nič ne trese, saj je iz snega.
REŠITVE:
Darilo, sanke, led, snežinke, copati, sneženi mož

SMEŠNICE
OPOZORILO
Pred šolo je bil na cesti napis z opozorilom:
“Pazite, da ne povozite otrok!”
Z otroško pisavo je bilo pod napisom pripisano:
“Počakajte raje na učitelje!”
TAŠČA, KOVČEK IN HUDIČ
Nekega dne na taščina vrata potrka zet s kovčkom v roki.
Tašča ga vpraša: "Kaj pa počneš tukaj?"
"Skregal sem se z vašo hčerjo."
"In?" začudeno vpraša tašča.
"Poslala me je k hudiču!"

REBUSI
R=B A

PT
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___ ___ ___ ___ ___
Eva Vogrinec, 7. a , EVA VOGRINEC, 7. b
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UČENCI RIŠEJO, SLIKAJO ...

Katarina Petrač, 2. d

Tina Šilec, 2. d

Tej Ravš, 2. d

Vita Fleisinger, 2. d
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SREČNO 2020!

Zala Hojnik Božič, 2. b

Manca Lorber, 5. a
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Tija Prelog, 5. a

Ema Eneja Furman, 5. a
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Neli Kokol, 5. a

