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V TEJ ŠTEVILKI PREBERITE: 

SVETLOBA 
svetle, prijetne in sodobno opremljene učilnice ter 

okolica šole 
 

DOTIK 
medsebojno spoštovanje in sodelovanje vseh udele-

žencev šole 
 

ZNANJE 
vseživljenjsko učenje s sodobnimi oblikami in metoda-

mi dela 
 

SREČA 
zdrav način življenja in osebnostna rast 
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ŠOLSKI ČASOPIS  

učencev in učiteljev  

OŠ Antona Ingoliča Spodnja 

Polskava, podružnice Zgornja 

Polskava in podružnice Pragersko 

Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci in vsi 

bralci Ingoličevega dnevnika.  

 

Junij. Poletno obarvana pomlad, polna sonca, cvetja in mla-

dostnega nemira pripelje k zaključku šolskega leta, devetošol-

ce pa do zaključka obveznega osnovnošolskega izobraževanja. 

Kljub negotovim časom z nenehnim prilagajanjem in izredni-

mi razmerami korona krize smo iskali kreativne rešitve in 

opravili vse naloge ter šolsko leto pripeljali do konca.  

Kljub temu, da ste učenci v tem šolskem letu ostali brez neka-

terih priložnosti, ste se izkazali kot učno uspešni, saj ste dobro 

premagovali velik izziv – izobraževanje na daljavo. Ob vseh 

teh preizkušnjah pa ste dozorevali in ostali povezani med se-

boj. Ob usvajanju znanja ste gradili tople medčloveške odno-

se, medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje. 

Usvojili ste mnogo znanja, dosegli številna priznanja, pohvale, 

odličja na vseh področjih znanja, spretnosti in športa. Prislužili 

ste si veliko srebrnih, zlatih in bronastih priznanj. Ponosni 

smo na odlične raziskovalne naloge, sodelovanje v mednaro-

dnih projektih in še bi lahko naštevala. Za vse dosežke moj 

poklon in iskrene čestitke! 

Učenje v šoli je potekalo v mehurčkih, obrazi so bili zakriti z 

maskami. S pisano besedo, fotografijami in risbami ste nam 

predstavili, kaj vse ste počeli, kako ste se učili in da ste odgo-

vorno opravili zadane naloge. Iskrena hvala učencem in učite-

ljem, predvsem pa uredniškemu odboru za vse prispevke, 

zbrane v glasilu. Obljubljamo Vam, da ga bomo z veseljem 

prebirali.  

In pred slovesom še želja in naročilo: ostanite zdravi, upošte-

vajte vse ukrepe, da se bomo lahko septembra vrnili v šolske 

klopi.  Srečno!  

Vaša ravnateljica 

                                                                         Danica Veber 
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Letošnje leto je za vse učence in delavce na Zgornji Polska-
vi še posebej izredno. V tem letu obeležujemo 200 letnico 
delovanja šolstva na Zgornji Polskavi in v okviru praznova-
nja vsak mesec popestrimo z raznimi dejavnostmi, kjer 
spoznavamo preteklost šolanja, življenja in kraja ter ga 
primerjamo z današnjimi časi. 
Kot zanimivost, od vseh šol, ustanovljenih v tem letu, je 
naša šola še edina, ki deluje. 
Do sedaj smo raziskali in spoznali že marsikaj; naprej smo 
spoznavali zgodovino šolstva na naši šoli in kazni ter ukre-
pe učiteljev preizkusili tudi sami (klečali smo na koruzi, se 
igrali staro šolo, pisali s peresi in podobno). V dnevih de-
javnosti smo sami izdelovali glasbila, ki so jih uporabljali v 
preteklosti učenci naše šole, peli tiste pesmi, kot oni, sami 
naredili igre, s katerimi so se kratkočasili in opravili marsi-
kateri obhod po kraju, z namenom spoznavanja stare arhi-
tekture.  
Ko nam jo je zagodel virus in zaprtje šol, nas to ni ustavilo 
in smo od doma raziskovali preteklost šole še naprej; peli 
smo stare pesmi, se doma igrali stare igre, izdelovali igra-
če in po podstrešjih brskali za starimi predmeti in knjiga-
mi. Tudi sami smo se preizkusili v lepopisju, napisali vošči-
lo svoji šoli in si z zanimanjem ogledovali pisave v starih 
zapisih in knjigah. Po receptu naših babic smo pripravljali 
razne slaščice in druge jedi. Svoje stare starše smo v inter-
vjuju zelo natančno povprašali, kako se spominjajo svojih 
šolskih dni in ugotovili, kako lepo nam je pravzaprav danes 
ter kaj vse imamo.  
V natečaju smo ustvarili tudi nov logotip podružnične šole, 
ki bo od letos naprej predstavljal našo Zgornjepolskavsko 
šolo. Vsak mesec pa si privoščimo radijsko oddajo, kjer 
izvemo najnovejše novice in pomembe informacije ter 
sodelujemo v nagradni igri, ki temu sledi.  
Zbor dejavnosti si lahko v fotografijah ogledate na naši 

spletni strani OŠ Antona Ingoliča, pod zavihkom 200 let 
šolstva na Zgornji Polskavi.  
Zelo veseli pa smo pomladi, saj se nam je odprlo veliko 
novih možnosti. Spoznavali smo bolezni, ki so nekoč pesti-
le učence na naši šoli ter si nato sami pripravili »zdravila«, 
ki lahko marsikatero bolezen omilijo. Nastali so sirupi iz 
smrekovih vršičkov, sušili smo zelišča za čaje in spoznavali 
rastline skozi herbarij, ki smo ga prav tako sami naredili. Iz 
marjetic, ki rastejo na našem igrišču, izdelujemo 
»pušelce«, kamenčke in paličice pa uporabimo, ko gradi-
mo hišice za žuželke ali namišljene škrate.  
Rdeč kamen je dober, da z njim narišemo ristanc, tako, kot 
so to otroci počeli nekoč. Naše okenske poličke se šibijo 
od rožic, ki smo jih sami vzgojili iz listov, hodniki pa so 
polni raznih izdelkov iz volne, pa tudi drugih materialov, s 
kateri zelo radi ustvarjamo. Tudi šivamo in vezemo, niče-
sar se ne bojimo preizkusiti. Lahko bi rekli, da v nov čas 

vnašamo duh starih običajev in v tem neizmerno uživamo.  
Starejši učenci naše šole so pri gospodinjstvu raziskovali in 
primerjali hrano nekoč in to, kar imamo danes. Nastali so 
zanimivi plakati, polni informacij o tem, kako, v čem in s 
čim je kuharica kuhala nekoč in s čim to počne danes. 

Zapisala: učiteljica Saša Pušaver 
 

 
 
 

200 LET ŠOLSTVA NA ZG. POLSKAVI 
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NATEČAJ ZA LOGOTIP 
Učenci podružnične osnovne šole Zgornja Polskava so so-
delovali v natečaju za izbor logotipa, ki bo simboliziral na-
šo šolo. In sedaj ga imamo. 
Zelo smo bili veseli, da ste se tako množično odzvali naše-
mu vabilu. Dobili smo krasne izdelke in smo zelo ponosni 
na vas ter na to, kaj zmorete. Zavedamo se, da vam je 
načrtovanje logotipov vzelo veliko časa, prav gotovo ste 
morali biti izredno natančni in vztrajni, da je izdelek dobil 
svojo končno podobo. Vemo, da ste vanje vnesli kar nekaj 
ur svojega dela. 
Ker pa je bilo toliko kvalitetnih izdelkov, je bilo izbiranje 
zelo težko. Izvesti smo morali več krogov glasovanja, da 
smo na koncu le dobili tistega, ki vsebuje največ simbolike, 
ki smo si jih v logotipu želeli in najbolje sledi navodilom iz 
natečaja. 
Avtorica logotipa je Martina Brdnik, ki ji čestitamo za tako 
dobro opravljeno delo.  

 

200 LET ŠOLSTVA ZG. POLSKAVA 
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PROJEKT »PIRATI PLASTIKE – DAJMO, 
EVROPA! Skupaj proti plastičnim odpad-
kom!« 
V letošnjem šolskem letu smo se prijavili in bili izbrani pri 
evropskem projektu Pirati plastike – dajmo, Evropa! Neka-
teri učenci 8. c razreda z mentoricama, Bojano Marin in 
Mirjano Vračun, so v četrtek, 13. 5. 2021, v potoku Troj-
šnica lovili plavajoče delce mikroplastike v posebno mre-
žo. Odpadke v potoku in na njegovih bregovih so učenci 
pobrali in razvrstili. Ugotovili so, da je v potoku ogromno 
steklenic in kosov plastike ter železa. Vse najdene odpad-
ke so ločili in odvrgli v ustrezne zabojnike. Mrežo z ulovlje-
nimi delci bomo poslali v Morsko biološko postajo Piran, 
kjer jih bodo natančno določili. 
V petek, 20. 5. 2021, so učenci skupaj z mentorico Bojano 
Marin izmerili še pretok potoka. Kljub temu, da so ga pred 
enim tednom očistili, je bilo v in ob potoku spet kar nekaj 
odpadkov. 
Ponosni smo, da smo s svojim delom pomagali znanstveni-
kom postopno zapolniti vrzeli v raziskavah o količini različ-
nih vrst plastičnih odpadkov in tako podprli boj proti one-
snaževanju s plastičnimi odpadki. Zavedamo se, da je oza-
veščanje ljudi o pomenu čistih voda in ohranjanju narav-
nih virov prvi korak, ki ga lahko naredimo za našo boljšo 
prihodnost. 
Oglejte si nekaj utrinkov našega raziskovanja. Sami smo 
bili ob tem resnično neprijetno presenečeni, kaj vse v sebi 
skriva na prvi pogled čist potok. 

Bojana Marin in Mirjana Vračun, predstavnici Eko šole  
 
 

Učenci 8. c razreda, ki so sodelovali pri projektu Pirati pla-
stike. 

 
 
 

 

Mreža za lovljenje odpadkov v potoku Trojšnica. 

Odpadki najdeni v in ob potoku. 

 
 
 
 

DOGODKI 
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SVETOVNI DAN ČEBEL 
Vsako leto 20. maja tudi na naši šoli obeležimo SVETOVNI 
DAN ČEBEL. Še posebej veliko se na naravoslovnem dnevu 
o čebelah na ta dan naučijo učenci 8. a, 8. b in 8. c razre-
da. Skupaj natančneje pokukamo v svet čebel, kjer spoz-
namo veliko novega o njenem telesu, načinu življenja in se 
prepričamo, da je pregovor »PRIDEN KOT ČEBELA« še ka-
ko na mestu. Letos smo poleg vsega tega delali še najraz-
ličnejše eksperimente z medom, se sladkali z več vrstami 
medu, zaplesali čebelji ples, naredili vsak svojo panjsko 
končnico ter svoj ulitek iz čebeljega voska, ki nas bo spo-
minjal na ta dan. 
Za konec pa še rek, ki se nam je zdel še posebej zanimiv: 
»Učimo se pri čebelah: pridnost bogati, pogum jača, enot-
nost nas napravi močne.« 

Učenci 8. a, 8. b in 8. c razreda z učiteljicami in učitelji.  

 

PODELITEV BRALNE ZNAČKE Z  
BOŠTJANOM GORENCEM PIŽAMO 
Na OŠ Antona Ingoliča in obeh podružnicah, na Prager-
skem in na Zgornji Polskavi, smo imeli v petek, 21. 5. 2021, 
podelitev BZ. Ob tej priložnosti nam je delal družbo Boš-
tjan Gorenc, ki ga vsi poznamo pod vzdevkom Pižama. 
Izbrani učenci so mu postavljali vprašanja, med drugim 

tudi, kako je dobil vzdevek Pižama in katera je njegova 
najljubša pižama. Na vsa vprašanja je z veseljem odgovar-
jal, nam v svojem slogu pripovedoval pravljico o Pozabljivi 
kapici in tako ali drugače predstavil svoja najzanimivejša 
dela. Seveda je ob koncu čestital tudi vsem učencem, ki so 
osvojili BZ, zlasti zlatim bralcem. To so naši devetošolci, in 
sicer Anže Sovec, Iva Ana Pečnik, Alin Brumen, Luka 
Gajšt, Mia Robar, Vito Zupanc, Ana Čelan, Ema Doberšek, 
Špela Hojnik, Kristina Jurgec in Tinkara Soršak. 
Čeprav je bilo naše druženje z g. pisateljem virtualno, nam 
je kljub temu popestril petkov dopoldan. Seveda pa si želi-
mo, da bi naslednja podelitev BZ potekala v živo, tako kot 
smo bili navajeni. 
Vsem, ki ste osvojili BZ, iskrene čestitke tudi z naše strani. 

Mentorice bralne značke  

 

DOGODKI 
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SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE 
Prvošolci smo v torek, 11. 5. 2021, v okviru naravoslovne-
ga dneva spoznavali dejavnike, s katerimi ohranjamo in 
krepimo svoje zdravje. Veliko smo se gibali, poskrbeli smo 
za higieno rok in pripravili smo si okusen sadni obrok na 
palčki.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TISTI, KI OPAZUJE LEPOTO ZEMLJE, NAJDE 

ZALOGE MOČI,  
KI BODO ZDRŽALE, DOKLER BO TRAJALO 

ŽIVLJENJE.   
Učenci so se tudi v tem šolskem letu priključili čistilni akci-
ji, ki jo je organizirala Komunala Slovenska Bistrica z naslo-
vom Očistimo svoj kraj. Zaradi varnostnih ukrepov za zaje-
zitev epidemije je ta potekala nekoliko drugače. Vsak to-
rek so učenci druge in tretje triade posameznega razreda v 
času razrednih ur čistili okolico šole. Učenci prve triade pa 
so čistilno akcijo izvedli v okviru načrtovanega organizira-
nega dneva dejavnosti. 
Ob odgovornem upoštevanju varnostnih ukrepov za zaje-
zitev širjenja epidemije smo  z udeležbo opozorili, da nam 
za naše okolje ni vseeno in s tem pokazali potrebo po skrbi 
za čisto okolje našega kraja. 

Eko tim 

DOGODKI 
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BONTON NA NAŠI ŠOLI 

Prosim, hvala, oprostite in druge vljudnostne besede so 
osnova lepega vedenja. Včasih nanje kar malce pozabi-
mo… Zato smo v četrtek, 11. 3. 2021, izvedli kulturni dan 
in ga posvetili bontonu, ki predstavlja pravila primernega 
vedenja v družbi. 
Kulturni dan je bil namenjen učencem 1.–9. razreda. Da 
smo ga pričeli še posebej kulturno obarvano, smo prvo 
uro izvedli Ingoličevo spominsko uro. Učenka 8. b razreda, 
Neja Miljković, je pripravila zanimivo predstavitev o življe-
nju in delu pisatelja Antona Ingoliča. Sledilo je branje 
zgodb oziroma odlomkov iz knjig Antona Ingoliča. 
Po končani spominski uri so se pričele delavnice na temo 
bontona, ki so jih pripravili razredniki, sorazredniki in osta-
li učitelji. Teme 
delavnic so bile 
različne: bonton v 
prometu, bonton v 
šoli, bonton; pri-
jazne besede in 
jaz, bonton na 
odru, bonton pri 
prehrani, bonton 
pogovarjanja, bon-
ton pri športu, 
bonton v galerijah, 
spletni in koronski 
bonton, bonton 
nastopajočih, bon-
ton v kulturnih 

ustanovah, bonton v gle-
dališču, bonton oblačenja, 
bonton prehranjevanja, 
bonton za fante in punce …  
Učenci so v delavnicah spoznavali pravila primernega ve-
denja in se pogovarjali o neprimernem vedenju. V delavni-
cah so učenci na temo bontona izdelovali plakate, literar-

no ustvarjali, 
igrali kvize, 
pripravljali 
pogrinjke, se 
učili primer-
nega vklju-
čevanja v 
promet, 
likovno 
ustvarjali, 
plesali, pre-
pevali… 

Ob zaključku kulturnega dne smo pripravili in posneli še 
prikaz primernega in neprimernega vedenja. Kulturni dan 

DOGODKI 



 

            Ingoličev šolski dnevnik stran 11 

smo sklenili polni različnih vtisov, novih znanj, predvsem 
pa odločeni upoštevati pravila bontona za dobrobit vseh 
nas.  

KULTURNA DEDIŠČINA DOMAČEGA KRAJA 
Četrtošolci smo spoznavali in raziskovali kulturno dedišči-
no domačega kraja ter se ob tem veliko novega naučili. 
 

DOGODKI 
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12. DAN ZA SPREMEMBE –  
PREMAGAJMO OSAMLJENOST 

10. aprila 2021 se je pričela vseslovenska prostovoljska 
akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov k 
aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti in ustvarja-
nju priložnosti, da se čisto vsak lahko preizkusi v vlogi pro-
stovoljke ali prostovoljca. 
K akciji so pristopili tudi učenci naše šole. Po prijavi akcije 
je koordinatorica dela z nadarjenimi učenci, svetovalna 
delavka, učence pozvala k nizanju idej na temo premago-
vanja osamljenosti. Ena ideja je bila boljša od druge. Zato 
se je bilo težko odločiti za skupno akcijo. Predstavniki na-
darjenih učencev od 5. do 9. razreda so v razredni skupno-
sti predstavili akcijo in k ustvarjanju povabili svoje sošolce. 
Tako so nastali prispevki za krajšanje prostega časa, name-
njeni starostnikom Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, zbra-
ni v KRATKOČASNICAH. Zbirko pozitivnih misli, dobrih že-
lja, križank, rebusov, miselnih orehov, humorja, smo po-
pestrili s posnetki učencev in kratko lutkovno predstavo. 
Dodali smo strip devetošolca. S poslano povezavo do Krat-
kočasnic smo k branju in reševanju pozvali uporabnike 
doma starostnikov, vse učence naše šole, z objavo na šol-
ski spletni strani pa smo nagovorili tudi širšo javnost.  
Tudi vse ostale vabimo, da pogumno prelistajo našo zbirko 
in se v prihodnosti priključijo prostovoljcem z vsega sveta.  
Mi smo se že. 
 
In nekaj odzivov na nastali izdelek: 
- Čudovito, zelo lepo, barvito ter pestro oblikovano. 
- Izdelano strokovno, s čutom za estetiko. 
- Navdušena sem! 
- Odlična ideja, da se nadarjene vključi na tak način. Vsebi-
ne so res vredne branja in ogleda.  
- In jaz sem rekla "wow"! Vrhunsko! 
- Hvala za ideje in izpeljane naloge, ki bodo marsikomu 
polepšale dan. Tudi naši učenci bodo imeli dober občutek, 
da so lahko prispevali k temu. 
- Uspelo vam je. 
- Priznam, da je stekla tudi kakšna solza. 

     
Mentorica: 

Natalija Kozar, prof. soc. pedagogike  
 
 
 
 

https://
read.bookcreator.com/3K5ATxIOhoXXIIhERlIWJG1xqed2/
Yb5eEHgUQ2SzaW693Ig9iw 

NARAVOSLOVNI DAN V 1. TRIADI 
Učenci in vsi delavci naše šole se zelo zavedamo pomena 
ohranjanja čistega okolja in temu namenimo veliko časa v 
sklopu pouka in z izvedbo najrazličnejših dejavnosti. Da-
našnji dan smo v 1. triadi namenili temu, da ponovimo, 
kako ravnamo z odpadki, kako jih ločujemo, kje jih odlaga-
mo in da lahko zelo veliko odpadkov ponovno uporabimo.  
V ta namen smo iz odpadne embalaže izdelovali najrazlič-
nejše izdelke. Izvedli smo tudi čistilno akcijo bližnje okolice 
šole in se potrudili, da smo pobrali vse odpadke in s tem 
pripomogli k čistejšemu okolju.  

 

 
 
 
 
 

DOGODKI 

https://read.bookcreator.com/3K5ATxIOhoXXIIhERlIWJG1xqed2/Yb5eEHgUQ2SzaW693Ig9iw
https://read.bookcreator.com/3K5ATxIOhoXXIIhERlIWJG1xqed2/Yb5eEHgUQ2SzaW693Ig9iw
https://read.bookcreator.com/3K5ATxIOhoXXIIhERlIWJG1xqed2/Yb5eEHgUQ2SzaW693Ig9iw
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PUST, PUST KRIVIH UST 

DOGODKI 
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PUST, PUST KRIVIH UST  

V petek, 12. 2. 2021, smo z učenci 1., 2. in 3. razreda izve-
dli tehniški dan na vseh treh naših šolah in to v živo in prav 
zares! 
Spoznavali smo šege in navade ter tradicionalne pustne 
like Ptujsko – Dravskega polja. 
Učenci so v šolo prihajali navdušeni in polni pustnega pri-
čakovanja. Našemljeni so bili v zanimive pustne kostume. 
Učiteljice smo jih z navdušenjem sprejemale in se z njimi 
poveselile. Pri malici smo se posladkali s slastnimi krofi in 
čokoladnim mlekom. 
S pomočjo posnetkov, ki jih je pripravil Pokrajinski muzej 
Ptuj, smo si približali kurentovanje, orače, pokače, ruso, 
cigane, piceke in vile ter številne druge pustne like. Naj-
ljubšo masko so otroci tudi narisali in pripravili smo razsta-
ve mask. 
Sledilo je pravo pustno rajanje. Ker po ljudskem izročilu 
pust preganja zimo, le ta pa sedaj najbolj kaže zobe, smo 
sklepali in upali takole: PUST NAJ LETOS PREŽENE KORO-
NO, KI NAM JE TAKO ZAGODLA! 
In ker smo rajali dovolj veselo, vroče upamo, da nam bo to 
res uspelo! 

Učiteljica Majda Vaupotič 

DOGODKI 
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POČITNIŠKO ROLANJE V SKLOPU  
PROJEKTA POPESTRIMO ŠOLO 
V majskih počitnicah smo poskrbeli za varno druženje na 
svežem zraku, saj smo organizirali delavnice rolanja. Tako 
smo v sredo rolali na Zgornji Polskavi, v četrtek na Spodnji 
Polskavi in v petek na Pragerskem. Naučili oziroma obno-
vili smo osnovne rolarske veščine, ki smo jih urili skozi 
različne igre. Preizkusili smo se v štafeti in različnih poligo-
nih. Tako smo popestrili počitniške dopoldneve, se zaba-
vali in zelo dobro razgibali.  
 

DOGODKI 
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ  
ANGLEŠČINE ZA DEVETOŠOLCE 
29. 3. 2021 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja 
angleščine za devetošolce. Tekmovanja se je udeležilo 13 
učencev 9. a in 5 učencev iz 9. c razreda. 11 učencev je 
osvojilo bronasto priznanje. Iz 9. a: Ela Bezovšek, Alin Bru-
men, Zoja Golob, Melani Koropec, Gregor Korošec, Laura 
Kumer in Iva Ana Pečnik in iz 9. c: Ana Čelan, Tinkara 
Soršak, Jaš Kovač in Maksim Brumec Korošec. Na državno 
tekmovanje so se uvrstili trije učenci s 47-timi točkami (94 
%): Ana Čelan, Gregor Korošec in Tinkara Soršak, kjer je 
dosegla zlato priznanje, Ana in Gregor pa srebrno. 
Čestitamo! 
Mentorice: Barbara Jurista, Irena Krajnc, Mirjana Vračun 

 

2. MESTO NA MEDNARODNEM DEBAT-
NEM TURNIRJU V ANGLEŠČINI 
V soboto, 10. 4. 2021, je potekal mednarodni online de-
batni turnir na katerem je sodelovalo 28 ekip: iz Slovenije 
(11), Srbije, Hrvaške, Nemčije, Dubaja in Katarja. 
Našo šolo sta zastopali devetošolki Ela Bezovšek in Melani 
Koropec v sodelovanju z učenko iz Dubaja, Zahra Vakil. 
Naša mednarodna ekipa z imenom Debating 101 je na 
mednarodnem debatnem turnirju dosegla enako število 
točk (245) kot ekipa iz Qatara in se uvrstila v finale, kjer je 
dosegla 2. mesto z 1 točko razlike. 
Med vsemi tekmovalci je dosegla Melani Koropec odlično 
7. mesto, Ela Bezovšek pa 11. mesto. Bili sta najboljši slo-
venski debaterki v angleščini! 
Obema čestitamo za odličen dosežek! 
Debatni trditvi: 
1.This house would add E-sports to the Olympic Games. – 
E-športi bi morali biti vključeni v olimpijske igre. 
2. We support the strict use of uniforms in all schools! – 
Podpiramo strogo nošenje uniform v šolah! 

Mentorica Irena Krajnc 

DRŽAVNI DEBATNI TURNIR 
V soboto, 27. 3. 2021, je od 9. 00 do 18. 00 potekal za-
ključni online državni debatni turnir, ki ga organizira ZiP na 
daljavo. Naša skupina devetošolcev – TORTICE, se je odlič-
no odrezala med 30 osnovnošolskimi  ekipami. 
ELA BEZOVŠEK in MIHA PEČNIK sta 1. najboljša govorca in 
prejmeta ZLATO priznanje (dosegla sta največ – 81 
točk), MELANI KOROPEC pa prejme BRONASTO prizna-
nje za doseženih 79 točk. Skupinsko pa so osvoji-
li SREBRNO priznanje. ČESTITKE! Ponosna na moje TORTI-
CE!  

Mentorica Irena Krajnc 

 

EKOKVIZ 
Četrtega marca se je z državnim tekmovanjem v poznava-
nju okoljskih tem zaključilo tekmovanje v Ekokvizu za 
osnovne šole. Zaradi epidemije in šolanja na daljavo ni bilo 
mogoče izvesti ekipnega tekmovanja. Učenci so svoje zna-
nje preverjali posamično, vsak v svoji starostni skupi-
ni.  Učenci šestih razredov so tekmovali v poznavanju hra-
ne, sedmošolci v poznavanju ogljičnega odtisa/krožnega 
gospodarstva ter osmošolci v poznavanju energije. Na 
državnem tekmovanju so odgovarjali na 40 vprašanj, vsak 
pravilen odgovor je bil vreden eno točko. 
Državno tekmovanje je potekalo preko spleta. Na tekmo-
vanju je sodelovalo kar 673 učencev iz 116 šol (242 šesto-
šolcev, 232 sedmošolcev in 199 osmošolcev). Predstavniki 
naše šole so bili Lara Moškon iz 6. c, Urban Perše in Manca 
Lorber iz 6. a, med sedmošolci so tekmovali Julija Reber-
nak, Aljan Klajnšek in Bron Hostej, osmošolce so zastopali 
Martina Brdnik, Lea Gradišnik in Erik Pipuš. Vsi so se odlič-
no odrezali, še posebej pa Lara Moškon, Julija Rebernak 
in Martina Brdnik, ki so vse usvojile srebrno priznanje ter 
Erik Pipuš, ki je prejel bronasto priznanje. Vsem iskrene 
čestitke. 

 
 
 

TEKMOVANJA 
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MALE SIVE CELICE 
Pust, pust, pust, norčavi in šegavi … Mogoče si ga pa ti 
zagodel našim tekmovalcem ali pa jim je morda ponagaja-
la pravljična Mary Poppins, da tokrat ni šlo… Šalo na stran. 
Dragi naši junaki, ponosni smo na vas, borili ste se in ohra-
nili mirne živce vse do konca. Iskrene čestitke tudi ekipi 
“sestavljalcev” besed, ki se je oglašala preko Zoom-a, vas 
spodbujala in vam pomagala. 
Jure, Gregor in Gašper, ponosni smo na vas, saj je že sama 
uvrstitev na televizijsko snemanje ogromen dosežek in 
doživetje, ki ga zagotovo ne boste nikoli pozabili. BRAVO! 

GLASBENA OLIMPIJADA NA NAŠI ŠOLI 
Tudi v letošnjem šolskem letu je v organizaciji Glasbene 
mladine Slovenije potekalo glasbeno tekmovanje – 10. 
Slovensko glasbeno olimpijado. Tekmovanja so se udeležili 
tudi učenci naše šole.  
V mesecu aprilu so potekala šolska tekmovanja za 10. Slo-
vensko glasbeno olimpijado. Na Spodnji Polskavi se je tek-
movanja udeležilo 6 učencev, na Pragerskem pa 2 učenki. 
Dva učenca na posamezni šoli, ki dosežeta najvišje število 
točk, se imata možnost udeležiti državnega tekmovanja.  
Tako sta se na Spodnji Polskavi udeležila državnega tek- 
movanja učenca Zarja Robar in Luka Brumec, na Prager-
skem pa Tija Moškon in Zoja Furlan.  
Državno tekmovanje 10. Slovenska glasbena olimpijada je 
v letošnjem letu potekalo na drugačen način kot običajno, 
in sicer na daljavo. Glasbena olimpijada je kompleksno 
tekmovanje, pri katerem se učenci pomerijo v treh kate-
gorijah. Prvi del je pisni, ki zajema glasbeno teoretično 
znanje, razumevanje v naprej določenih glasbenih člankov 
ter splošno glasbeno razgledanost. Drugi del tekmovanja 
je izvajalski del, ki zajema petje pesmi ter a vista melodič-
ne in ritmične vaje (v letošnjem letu je ta del tekmovanja 
odpadel). Tretji del tekmovanja pa predstavlja zapis in 
izvedba avtorske skladbe, kjer se učenci od 7. do 9. razre-
da preizkušajo v skladanju lastnih pesmi.  
 
 
 
 
 

V letošnjem letu so učenci morali pripraviti video posnet-
ke petja pesmi in izvedbe avtorskih skladb.  
Luka Brumec je ustvaril Pot v izgubljeni raj za ksilofon in 
klavir, Zarja Robar je napisala Zimsko pravljico za klavir, 
Tija Moškon je ustvarila Etudo razpotja za klavir in Zoja 
Furlan Sanje za klavir. Vsi učenci so se pri ustvarjanju 
skladb in izvedbi le-teh potrudili in izrazili svoj glasbeni 
talent. Prav tako suvereno so ustvarili tudi video posnetke 
petja pesmi. 
Pisni preizkus je potekal je potekal 31. 5. 2021, na daljavo. 
Tekmovalce je nato v vseh treh kategorijah ocenilo 10 
strokovnih ocenjevalcev. Po objavi rezultatov smo izvede-
li, da so vsi naši učenci dosegli zelo lepe rezultate in prejeli 
srebrna priznanja. Čestitamo vsem našim tekmovalcem, 
na katere smo izjemno ponosni! 

 

DRŽAVNO CANKARJEVO TEKMOVANJE 
Na državno Cankarjevo tekmovanje so se v letošnjem šol-
skem letu uvrstile 4 učenke iz matične Osnovne šole Anto-
na Ingoliča Spodnja Polskava in podružnice Pragersko. 
Srebrno priznanje sta prejeli Eva Vogrinec iz 8. b razreda 
in Ema Doberšek iz 9. c. Obema iskrene čestitke! 

Mentorica: Romana Vek  

TEKMOVANJA 
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 4. RAZREDOV 
Četrtošolci smo preživeli čudovit dan v Mariboru. Ugoto-
vili smo, da je mesto zelo zanimivo in da ga sploh ne 
poznamo tako dobro, kot smo mislili. 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 5. RAZREDOV 
Tudi petošolci smo se podali na zaključno ekskurzijo. V 
letošnjem šolskem letu smo imeli načrtovano ekskurzijo 
v Ljubljano in ogled ostankov Emone, srednjeveških 
zgradb ter obisk parlamenta in Cankarjevega doma. Vse 
to smo zaradi dela na daljavo doživeli virtualno, saj so  
nam prijazne vodičke pripravile odličen triurni voden 
program preko Teamsov. 
V letošnjem šolskem letu imamo res srečo.  Šola nam je 
omogočila dve ekskurziji. V torek, 1. 6. 2021 pa smo se 
podali na čisto ta pravo ekskurzijo – z avtobusom in s 
sendviči v nahrbtniku. Kam? Na Ptuj! 
Nekaj sošolcev se je pripravilo s podatki in opisom glav-
nih znamenitosti Ptuja. Zato smo se ob sprehodu skozi 
Ptuj ustavljali in poslušali zanimive razlage o znamenito-
stih, ki jih je na Ptuju veliko. Sošolci pa so se res izkazali. 
Kako zanimivo znajo pripovedovati! Pravi vodiči po me-
stu so bili. 
Za piko na i smo si ogledali odličen film – Nenavaden 
teden s Tesso – v Kinu Ptuj. Učiteljice so se zabavale, ko 
smo učenci po končanem filmu zunaj zaplesali, kot sta v 
filmu plesala ata in mama. Res odličen film! 
Dan smo zaključili s sladoledom v roki. 
Hvala gospa ravnateljica in učiteljice. Smo že mislili, da 
bomo 5. razred zaključili le z virtualno ekskurzijo po Ljub-
ljani. 
 

Z A K L J U Č N E  E K S KU R Z I J E  
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 1. RAZREDOV 
V torek, 1. 6. 2021, smo izvedli končno ekskurzijo prvo-
šolcev. 
Po razburkanem šolskem letu, ki so ga naši najmlajši 
učenci pogumno preživeli, nam je le uspelo izvesti konč-
ni izlet. Novice, da bomo lahko v živo izvedli ekskurzijo 
na Ptuj smo se učiteljice zelo razveselile, učenci pa še 
mnogo bolj. 
Marsikateri prvošolec od pričakovanja zvečer pred izle-
tom ni mogel zaspati, spet drugi so se zgodaj zbudili in 
hoteli čim prej v šolo, da slučajno ne bi zamudili avtobu-
sa.  Veliko učencev se je ta dan namreč prvič peljalo z 
avtobusom, spet drugi so prvikrat izven družinskega kro-
ga odkrivali lepote, zanimivosti in doživetja. Dovolj zgo-
voren podatek je, da na ta čaroben dan ni manjkal no-
ben učenec, vseh 57 prvošolcev je preživelo nepozaben 
dan na Ptuju. Pot pod noge smo vzeli pri ptujskih topli-
cah in vzdolž reke Drave prišli do znamenitega prstana, 
kjer posnetek ni smel izostati. Prečkali smo reko Dravo, 
pozdravili labode, račke, ponirke in rečne galebe ter 
končno prišli do mestnega parka. Takrat smo bili že poš-
teno lačni in po temeljitem razkuževanju rok smo izvlekli 
slastne sendviče, ki so jih priskrbeli starši. Sledila je zaba-
va na igralih in slasten sladoled, vse seveda izvedeno v 
mehurčkih, kot je sedaj to normalno. Nato smo se po 
ozkih in slikovitih ulicah Ptuja povzpeli na grad. Tam so 
nas pričakale prijazne vodičke in nam predstavile ter 
pričarale življenje, kot so ga živeli pred davnimi časi na 
tem gradu. Predstavile so nam zbirke orožja, glasbil in 
nas popeljale skozi številne grajske sobane.  
 

 

Utrujeni, a neizmerno veseli so imeli otroci še toliko 
energije, da so si izdelali kronice, s katerimi so kot pravi 
kraljeviči in kraljične odkorakali na avtobus. 
Še vreme, ki je že dva meseca muhasto, je poskrbelo, da 
bo ta izlet nepozaben! 
 
 

 Z A K L J U Č N E  E K S KU R Z I J E  
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 3. RAZREDOV 
 
Juhu, pa smo jo le dočakali…, zaključno ekskurzijo! 
Učenci tretjih razredov smo se v ponedeljek, 31. 05. 2021, 
odpeljali v Rogatec, kjer smo ustvarjali na ustvarjalnih 
delavnicah in si ogledali dvorec Strmol. Izdelali smo si nu-
nalco, zapestnico, glineni okrasek, slikali smo celo na pravi 
kos stekla…  
Izlet smo pa seveda, kot se spodobi, zaključili z veliii-
ko kepico sladoleda! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Z A K L J U Č N E  E K S KU R Z I J E  
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EKSKURZIJA SEDMOŠOLCEV V CELJE 
Sedmi razredi smo se v četrtek, 3. 6. 2021, končno spet po 
dolgem času odpravili na zaključno ekskurzijo in to leto v 
Celje. Bilo je res nepozabno! Sprostili smo se in pozabili na 
ostale težave.  
Zaključno ekskurzijo smo že komaj čakali, saj nam je lan-
sko leto, na žalost, zaradi korona virusa odpadla. Vsi razre-
di (a, b in c) smo se zjutraj z avtobusom odpravili v Celje. 
Takoj po prihodu smo pomalicali, nato pa si skupaj z vo-
dičko ogledali rimsko nekropolo Šempeter. Bilo je zelo 
zanimivo in poučno. Pot smo nadaljevali do celjskega gra-
du. Po gradu nas je vodil vodič, ki nam je povedal veliko 
zanimivosti o srednjem veku na Slovenskem. Menim pa, 
da je prav vsem najbolj ostala v spominu soba z mučilnimi 
napravami, kjer nam je zastal dih. Po ogledu prelepega 
gradu smo se odpravili v staro mestno jedro. Tam smo se 
sprostili, zabavali, kupili sladoled, spominke, malicali … 
Res prečudovit konec izleta. Okrog treh smo se z nasme-
hom na ustih vrnili domov.  
Imeli smo se enkratno in uživali tako kot smo uživali pred 
korono.   

Julija Rebernak, 7. a  

 
 

 
 
 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA OSMOŠOLCEV 
Osmi razredi smo se v torek, 1. 6. 2021, odpravili v Vele-
nje. Po vožnji z dvonadstropnim avtobusom smo obiskali 
velenjski grad, kjer smo si ogledali zbirke Afrika, Stara tr-
govina, Stara gostilna, Likovne razstave in Mesto, ki so mu 
rekli čudež. Izvedeli smo veliko o sami zgodovini mesta, 
gradovih in življenju v preteklosti. Kasneje smo se odpravi-
li na sprehod ob jezeru, kjer smo ob vodenju izvedeli veli-
ko o zgodovini velenjskih jezer in premogovništvu. Blizu 
prireditvenega prostora smo se lahko zabavali. Tukaj smo 
pomalicali, igrali različne športe, se sprehajali in uživa-
li. Imeli smo se zelo lepo, vendar smo se morali po 
uri prostega časa odpraviti domov. Čakala nas je pot nazaj 
in po uri in pol vožnje smo bili doma. Bili smo veseli, da 
smo se lahko po dolgem času skupaj odpravili na ekskurzi-
jo in zraven zabave izvedeli veliko zanimivega.   

Zarja Robar, 8. a 

 
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DEVETOŠOLCEV 
Prvega junija smo se devetošolci odpravili na zadnjo 
osnovnošolsko ekskurzijo. Pot nas je vodila do tehniškega 
muzeja Bistra. Ogledali smo si zbirko starih avtomobilov in 
se o vsakem poučili. Prav tako smo s pomočjo skice sesta-
vili elektromotor. Po končanem obisku muzeja smo se 
odpravili v slovensko glavno mesto. Ogledali smo si Kon-
gresni in Prešernov trg. Nato je bil čas, da smo sami razi-
skali Ljubljano. Po napornem in vznemirljivem dnevu smo 
se z avtobusom odpeljali domov. Med potjo smo opazova-
li okolico in si ogledali ob-panonske in predalpske pokraji-
ne, o katerih smo se letos učili pri urah geografije. Ekskur-
zija je bila predvsem zabavna. Ponudila nam je tudi čudo-
vito priložnost, da smo se lahko družili in zabavali s svojimi 
sošolci ter z njimi ustvarili spomine. 

Miha in Iva Ana Pečnik 9. a 

 
 

Z A K L J U Č N E  E K S KU R Z I J E  
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 6. RAZREDOV 
V četrtek je bil naš dan za druženje. Ogledali smo si Pokra-
jinski muzej Murska Sobota, razstavo murskosoboškega 
fotografa Kološe in se zabavali v delavnicah, kjer smo izde-
lovali starinske igrače ter se preizkusili v hoji s hoduljami. 
Po napornem delu smo se posladkali s sladoledom. 
Obiskali smo Plečnikovo cerkev v Bogojini in ga. učiteljica 
Bojana Marin nas je urila v uporabi kompasa. Robinson 
Crusoe je za nas mala šala. 
Za piko na i smo odšli v Expano (https://www.expano.si/). 
Tam smo si namočili nogice in uživali v motorik parku. Pol-
ni lepih vtisov in doživetij si želimo čim več takšnih dni. 

 
 

 
 
 

Z A K L J U Č N E  E K S KU R Z I J E  
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DRUGOŠOLCI NA POTEPU 
Kot se za zaključek šolskega leta spodobi, smo se tudi dru-
gošolci odpravili na zaključno ekskurzijo. V šoli smo si že 
pred odhodom v Maribor prebrali zgodbico Čevljarček, ki 
nas je popeljala v čase turških vpadov. V mestu smo si na-
to ogledali nekaj zunanjih znamenitosti, obiskali smo tudi 
akvarij in terarij. Za konec smo si privoščili še sladoled. 
Čeprav nas je marsikdo začudeno pogledal, ko smo mu 
povedali, da gremo na ekskurzijo v Maribor, smo se lahko 
naučili mnogo novega in preživeli nekaj igrivih trenutkov v 
družbi naših vrstnikov in učiteljic. Vas zanima, zakaj stolpič 
z balkonom na mestni hiši ni zgrajen na sredini stavbe? 
Morda želite izvedeti, katera hiša v Mariboru ni kljub mno-
gim požarom nikoli pogorela, njeni prebivalci pa nikoli niso 
zboleli za kugo? Veste, kje v mestu se skriva mučilni stolp? 
Drugošolci vse to vemo, zato le vprašajte, z veseljem vam 
bomo razložili. 

Z A K L J U Č N E  E K S KU R Z I J E  



 

            Ingoličev šolski dnevnik stran 24 

NAČRT ZA PRVE POLETNE POČITNICE 
UČENCEV 1. A 
 
Učenci 1. a že komaj čakajo POLETNE POČITNICE, saj so za 
njih letos PRVE. Skupaj z učiteljico Branko so naredili na-
črt, kako jih bodo preživeli. Povabljeni, da si njihov načrt 
preberete. Morda dobite idejo, kako jih lahko preživite 
tudi VI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julija bo obiskala Legoland z družino, s seboj pa bo vzela 
tudi babico in kužka. In kaj bo tam počela? Preizkusila bo 
vse vrtiljake, spuščala bo zmaja, spala pa bo v šotoru.  

 
 
 

Tian bo z mamico in atijem obiskal Dino park. Tam bo se-
del na vlak, ki ga bo odpeljal na izlet, kjer bo videl polno 
dinozavrov. 

Teodor bo počitnice preživel zelo aktivno z bratom in pri-
jatelji, saj se bodo skrivali, skakali na trampolinu in igrali 
nogomet. 

Anže bo počitnice preživel z bratom in sestro v bazenu, 
kjer se bodo lovili, metali si bodo žogo in se potapljali. To 
bo zelooo zabavno. 
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Ella se bo z mamico in kužkom z vlakom odpeljala na mor-
je. Tam bo spoznala nove prijatelje. Z njimi se bo igrala, 
skakala v morje, plavala in iskala školjke. 

Leo se bo na počitnice odpravil kar z ladjo. V morju bo z 
mamico in atijem lovil ribe. Iskal bo tudi zaklad. Če ga bo 
našel, ga bo nekaj podaril mamici, atiju in bratu. Nekaj 
zaklada pa bo ostalo tudi za sošolce in učiteljico. 

 
Erin Isabella bo odšla na 
počitnice z letalom. Skozi 
okno letala bo opazovala 
hiše, travnike, gore in morje 
– kakor jih vidijo ptice. Če 
bo v morju našla školjke, jih 
bo prinesla vsem prijate-
ljem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emili ima v načrtu, da se bo z mamo, atijem in sestrico 
odpeljala na morje malo drugače – kar z avtobusom. Tam 
se bo potapljala in iskala morske zvezde. Ker so morske 
zvezde živa bitja, jih bo v morju pustila. Le preštela jih bo, 
koliko jih bo našla. 
 

Klemen si prvih poletnih počitnic ne zna predstavljati brez 
sladoleda. Skupaj s prijatelji in sošolci bo priredil zabavo, 
kjer se bodo sladkali s kepicami najrazličnejših okusov.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Učenci 1. a z učiteljico Branko Dornik Mesarič  
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POČITNIŠKI NAČRTI UČENCEV 2. A 
Bližajo  se počitnice. Želim si na morje. Tam bi rada iskala 
školjke, se igrala in potapljala. V mobilni hiški bi brala knji-
ge in kuhala. Zvečer bi se s prijatelji zabavala ob glasbi. Po 
zabavi bi šli še na nočni sprehod in sladoled. 

Vita, 2. a 
 
Kmalu bodo poletne počitnice. Želim si iti na morje. Na 
morju se bom igral s peskom in plaval. Ponoči bomo šli v 
zabaviščni park. Doma se bom igral s psom in se kopal v 
bazenu. Pogosto bom obiskal  babico. 
Najbolj pa se veselim, ker bom imel veliko prostega časa. 

David, 2. a 
 
Pred vrati so poletne počitnice. Med počitnicami si želim 
iti na morje. S sestro Sofio se bova žogali. 

Gloria, 2. a 
 
Kmalu bodo poletne počitnice. Mogoče bom šel na morje. 
Tam se bom igral, plaval in jedel sladoled. Skakal bom v 
vodo. Ko bomo prišli domov, bom dolgo spal in sanjal o 
dopustu. 

Luka B., 2. a 
 

DRUGI  A  V  SVETU  SIMETRIJE 
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JUNAKI 3. A 
 
V šoli 
V šoli je vedno zanimivo. Sošolci in sošolke so najboljše, 
kar  imam.  
Šolsko leto se končuje. Čeprav nam je korona vzela šolanje 
v šoli, se lahko lepo poslovimo od sošolk, sošolcev, učite-
ljic, učiteljev, s katerimi smo se imeli lepo, zabavno in 
sproščeno v tem napornem šolskem letu. Skupaj smo se 
hecali, smejali in rajali. Skupaj smo odkrili veliko novega. 
Zahvaljujem se tudi svoji učiteljici Simoni Lahe za vse, kar 
je naredila za nas. 

 Klara Cafuta, 3. a 
 

Štetje prometa 
Eno šolsko  uro spoznavanja okolja smo namenili štetju 
prometa. Sedli smo na klopco pred Merkatorjem in začeli 
šteti promet. Po desetih minutah štetja smo ugotovili, da 
se je v tem času po cesti peljalo devetindvajset vozil. Mi-
mo nas so se vozili avtomobili, tovornjaki, avtobus, motor 
in štirikolesnik. Videli smo tudi kolesarje, ampak teh nismo 
šteli. 

Anabel Vidmajer, 3. a 

 

 
4. A SMO MI 
V četrtem a razredu se je tudi to leto dogajalo veliko. De-
javnosti, ki smo jih z veseljem opravljali so tehniški dnevi 
(izdelovali smo iz lesa, papirnih gradiv …), športni dnevi, 
zaključna ekskurzija, družba in šola na daljavo. Manj vese-
lja je bilo, ko smo veliko pisali.  
Tudi šolanje na daljavo je bilo zanimivo, vendar je v šoli 
lepše. 
 

Ema Hana Rudl in Neža Lorber, 4. a 
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5. A SE PREDSTAVI 
 
Coprnica Zofka in jaz 
 
Nekega poletnega dne sem se sprehajala po Bukovcu in za 
vogalom zagledala odsev nekakšnega ogledala. In ker 
sem  zelo radovedna, sem šla pogledat. A ne zagledam 
samo ogledala temveč coprnico, ki je ukradla najbolj dra-
goceno ogledalo v celi Sloveniji.   
Na srečo me ni opazila, ampak je slišala, kako sem stopila 
na vejo in hitro na svoji metli pobegnila. Sledila sem ji kak-
šno uro. Bila sem utrujena, zato sem pospešila in skočila 
na njeno metlo. Prijela sem za metlo, da me coprnica ne bi 
opazila. Ko se je začela metla spuščati, sem se dobro prije-
la. Pristala sem, skočila iz metle in ji sledila do njenega 
brloga. Ko sva  prehodili 3 hribe, preplavali 2 jezera in pre-
skočili 4 gore sva končno prispeli. Vstopila je in jaz  takoj 
za njo. Ko je odložila ogledalo, sem zbrala pogum in ji re-
kla, da to kar počne, ni prav. Coprnica se je obrnila in re-
kla, da naj izginem od tam. Jaz pa sem jo vprašala, zakaj je 
zlobna in zakaj krade. Povedala mi  je, da nikoli ni imela 
nobenih prijateljev in da je nikoli nikamor ne povabijo. Jaz 
sem ji pa predlagala, da naj  postane dobra in se bo mogo-
če kaj spremenilo. A coprnica mi ni verjela. Vprašala sem 
jo po imenu. Žalostno je rekla, da ji je ime Zofka in da jo 
kličejo coprnica. Zofki sem predlagala, da naj gre z mano 
na Bukovec in se  opraviči za vsa grda dejanja, ki jih je sto-
rila. Vse to je naredila in seveda je vrnila tudi ogledalo. 
Nekega jutra me je Zofka zbudila in mi v roke potisnila 
kuverto. Odprla se jo in videla, da je notri vabilo na rojstni 
dan. Rekla je, da sem tudi jaz povabljena. Bila sem zelo 
vesela, saj je še nisem videla tako srečne. Vstala sem in se 
hitro oblekla za zabavo. Zofka pa je zamahnila s svojo 
metlo in kar naenkrat  sva bili v najlepših oblekah na 
vsem  svetu. Odšli sva na zabavo. Vsi so bili veseli, da vidi-
jo Zofko in mene. Vriskali so in peli od veselja, saj je Zofka 
naredila toliko dobrih del.  
Se morda sprašujete, zakaj so bili veseli, da vidijo mene? 
Zato ker sem coprnico Zofko spremenila v prijazno, dobro-
srčno čarovnico. Ampak to še ni vse. Naučila me je ogrom-
no trikov z njeno odštekano metlo. Vsi so po mestu letali s 
temi metlami. Zakaj? Ker je Zofka bila tako popularna, da 
so ji postavili kip in odprli trgovino z metlami, takšnimi, ki 
jih je imela Zofka. Celo trgovski center so odprli in mislim, 
da ne boste ugotovili, kako so ga poimenovali. Naj vam 
namignem Dobra Zofka. Vem, da je to že preveč, ampak 
odprli so tudi restavracijo z imenom Zofka kuha.  
Vse to sva z Zofko tudi obiskali in bila sem zelo ponosna, 
da imam takšno prijateljico.                                                                                                                  

Maruša Hipolita Canjuga, 5. a 
 
 
 
 

Nika Kampl, 5. a 

Jeanette Novačan, 5. a  
 
Koronalipsa 
 
Svet je normalen bil, 
a potem ga je virus zalil. 
Korona smo ga poimenovali 
in nato nismo več potovali. 
 
Trgovine in šole so se zaprle 
in nam vse zadane cilje podrle. 
Potem smo delali na daljavo, 
zatem je bilo vse obrnjeno na glavo.  
S cepivi so pripravljeni zdravniki, 
ljudje pa jezni kot bolniki. 
 
Svet je vedno čuden bil, 
a tega virusa se še dolgo ne bo znebil. 

 
Maruša Hipolita Canjuga in Mia Dežman, 5. a 
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 Tilen Pehar, 5. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Leon Patrick  
  Robar, 5. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ela Gornik, 5. a 
 
 
 

 

Bolne živali 
 
Maske zdaj nosimo vsi, 
ker korona nas lovi. 
 
Naša krava v bolnišnici leži,  
ker korone se boji. 
 
Roke zdaj razkužimo,  
da krave ne okužimo. 
Če krava okužila se bo, 
mleka več ne bo. 
 
Zato koza cepila se bo, 
da virus uničila bo. 
In še nekaj za na konec,  
da korone res bo konec. 
 
Maske nosimo vsi 
in roke razkužimo si, 
da naša krava spet ozdravi. 

Ela Gornik in Ema Lekić, 5. a 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Jeanette Novačan, 5.  a 
 
 
 

 

Kim Paj , 5. a 
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OBČUTKI NAŠIH ZLATIH DEBATERJEV IN 
NASVETI ZA BODOČE DEBATERJE 
 
Ela, Miha in Melani so povedali: 
To šolsko leto sem kar nekaj sobot preživela kot 1. govor-
ka naše debatne ekipe. Čeprav sem se krožku pridružila že 
lansko šolsko leto, sem zaradi treme začela debatirati ko-
maj letos in ugotovila, da sploh ni tako težko, kot sem 
najprej mislila. V bistvu je zelo zabavno. Zanimivo je bilo 
slišati trditev in iskati argumente ZA in PROTI, torej pogle-
dati na to trditev iz vseh strani in najti dovolj materiala za 
kaj se z njo strinjamo in zakaj ne. Poleg zanimivih izkušenj 
sem se tudi kaj novega naučila, in sicer o debati in iz nje. 
Vedno je bilo zanimivo slišati, kaj si je za svoj govor pripra-
vila nasprotna skupina in povratne informacije sodnika. 
Ker pa je debata potekala ‘’online’’, smo se, medtem ko je 
sodnik pisal povratno informacijo, lahko pogovarjali z nas-
protno skupino  in tako spoznali kar nekaj novih ljudi. Moj 
najljubši del debate pa je bilo navzkrižno spraševanje, kar 
je del moje naloge kot prve govorke.    

Ela Bezovšek, 9. a                                                                                          
 
Debata me je prevzela že prvič, ko sem slišal zanjo. Že od 
nekdaj me je zanimal krožek, v katerem lahko veliko govo-
riš in izraziš svoje mnenje. Zelo me je navdušil tudi kon-
cept negiranja, ki ga kot drugi govorec v naši skupini zelo 
rad opravljam. S tem lahko povem, v čem se je nasprotna 
skupina zmotila, kaj so povedali narobe in kaj je dejanski 
problem v današnjem svetu. Ravno aktualizacija in veliko 
navedenih primerov v naših govorih sta ključni točki, ki 
lahko sodniku dokažeta, da je naše mišljenje pravo. Tek-
movanja pa debato dvignejo na višjo raven. Ta tekmova-
nja so na nacionalni ravni, kar pomeni, da potekajo po vsej 
Sloveniji. Pred temi kriznimi časi so potekala v živo, zdaj pa 
zaradi epidemije, na žalost, potekajo na daljavo. Pri tek-
movanjih me je najbolj fascinirala vednost, da lahko z do-
brimi argumenti in prepričljivim govorom postopoma po-
stanem odličen govorec. Na moji triletni poti v debatiranju 
lahko, če smo iskreni, štejemo samo zadnje, saj sem se, 

poleg šolskih obveznosti, resnično posvečal samo debat-
nim tekmovanjem. Tekmovanja so potekala vsak mesec in 
ponosno lahko rečem, da smo se z mojo skupino 
(TORTICE) udeležili vseh in na nobenem nismo bili slabši 
od osmega mesta. Enkrat smo kot skupina tudi zmagali in 
ravno takrat smo dosegli tudi najboljše dosežke po rezul-
tatih posameznih govorcev. Prvo, drugo in deseto mesto 
tistega dne, nam je prineslo zmago, ki smo je bili zelo ve-
seli. Na finalni debati (marca) pa smo osvojili odlično četr-
to mesto v državi. Dosegli smo največ točk izmed vseh 
skupin, ampak smo na žalost zaradi enega poraza ta dan 
zmago izgubili. Debata mi je dala velik zagon. S pomočjo 
nje sem samemu sebi in drugim dokazal, da zmorem. Nau-

čil sem se liberalnega in kritičnega razmišljanja. Vsem 

učencem, ki še spoznavajo samega sebe, jih je strah javne-
ga nastopanja in ki težko izrazijo  svoje mnenje, toplo pri-
poročam, da se vpišejo v debatni krožek. Naučili se boste 
več, kot si mislite.  

Miha Pečnik, 9. a                                                                                                                       
 
Debato obiskujem že drugo leto in ta me je čisto navduši-
la. Letos pa sem se udeležila prav vsake debate, ki jo je 
organiziral zavod ZA in PROTI in prav vsakič sem uživala in 
pridobila veliko izkušenj. Skozi samo debato pa sem se 
tudi veliko naučila, med drugim, kako kritično razmišljati, 
vzročno-posledično razlagati, samozavestno in prepričljivo 
nastopati in organizirano sodelovati v skupini. Veliko sem 
se naučila tudi med samo pripravo na debato, ko smo razi-
skovali o določeni temi, kar menim, da je bilo zelo poučno. 
Kot tretja govorka pa je moja glavna naloga, da naredim 
analizo debate, torej sem primerjala naše in nasprotniko-
ve argumente in prepričljivo zagovarjala, zakaj je naša 
rešitev boljša. S tem sem se naučila, da ima vsak svoj po-
gled na določen problem in tudi drugačne rešitve zanj. 
Sedaj znam poiskati pravo rešitev tudi v vsakdanjem življe-
nju. Čeprav je po mojem mnenju debata prav zabavna, 
sem vanjo vseeno morala vložiti veliko truda in časa. Izpla-
čalo se je, saj sem na tekmovanjih dosegala dobre rezulta-
te. Čeprav smo tekmovali preko računalniških zaslonov, je 
bila zame to nepozabna izkušnja, saj smo  imeli priložnost, 
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da smo slišali debaterje iz cele Slovenije, na mednaro-
dnem turnirju pa tudi iz drugih držav, in se z njimi spoprija-
teljili. Imela sem srečo, da sem na mednarodnem turnirju 
sodelovala z debaterko iz Dubaja, kar je bilo zelo zanimivo 
in zabavno. Od nje sem se marsikaj naučila. V ekipi smo 
zelo dobro sodelovale in skupaj osvojile drugo mesto. 
Mednarodna debata je bila posebna tudi zato, ker je pote-
kala v angleščini in sem lahko bogatila svoj angleški bese-
dni zaklad. Prav tako pa je bilo zanimivo slišati in videti 
kako debatirajo debaterji iz drugi držav. Ta izkušnja je bila 
res nepozabna.    

Melani Koropec, 9. a 
 
 

Nika  Komaromi, 9. a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neja Miljković, 8. b 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Evita Baaron, 8. b 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gregor Korošec, 9. a 

LIKOVNE UMETNINE 

Melani Koropec, 9. a  

Gregor Korošec, 9. a 
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MI SMO 1. B RAZRED 
V 1. b razredu nas je 23 učencev. Veliko že znamo in radi 
hodimo v šolo. Kaj vse lahko povemo? 
V šoli se učimo brati, vsekakor pa dokončujemo delovne 
zvezke. Zunaj se tudi igramo. (Aljaž Topolovec) 
Najbolj všeč mi je bila zaključna ekskurzija na Ptuj. Tam mi 
je bila najbolj všeč delavnica, kjer smo si izdelali krono. 
(Rina Krasniqi) 
Jaz sem se v šoli veliko naučil. Naučil sem se veliko števil in 
učim se tudi že pisati z malimi tiskanimi črkami. (Juš Zele-
nik) 
V šoli smo se igrali zunaj na igralih. Tudi risali smo veliko. 
(Filip Mikša) 
V šoli se učimo številke in črke. Znamo že veliko napisati in 
prebrati. (Mark Kapelar) 
Veliko novega smo spoznali na izletu. Najbolj mi je bilo 
všeč, ko smo si ogledovali grajsko pohištvo. (Mila Drame 
Bahtijaraj) 
 
Na Ptuju 
 
Od glavnega vhoda smo šli do sladoledarja na Zg. Polskavi. 
Tam nas je že čakal avtobus in nas odpeljal na Ptuj. Na 
Ptuju smo najprej pojedli malico, nato smo šli na igrala in 
se tam igrali. Po igralih smo šli na sladoled. Ko smo ga po-
jedli, smo šli na Ptujski grad. Na gradu smo si ogledali raz-
lične stvari in izvedeli smo, kako sta nekoč živela grof in 
grofica, ki sta imela veliko otrok. Izvedeli smo, kako je ži-
vela ta družina. Nato nas je že čakal avtobus. Ko smo pri-
speli nazaj do šole, je že čakalo nekaj staršev na nas. Nekaj 
otrok je še ostalo v šoli. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo 
jedli sladoled.  

Eva Goričan, 1. b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana  
Vaupotič,  
1. b 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuša 
Jelen, 1. b 

 

 
 

 
NAVIHANCI IZ 2. B 
Bliža se konec šolskega leta in drugošolci smo premlevali, 
kaj vse smo skupaj doživeli. Ugotovili smo, da je bilo leto 
res posebno. Zbrali smo naša razmišljanja… 
 
To leto si bom zapomnil zaradi šole na daljavo, ker zaradi 
korone nismo mogli imeti pouka v šoli. Klemen Krištof 
 
Po šoli smo hodili z masko, veliko smo razkuževali, si te-
meljito umivali roke in zračili. Paziti smo morali tudi na 
razdaljo.  Matic Grobelnik Pek 
 
Lego kocke in igrače smo pospravili v omare. Igrali smo se 
zunaj, tekali, delali kolesa, špage in stoje. Tisa Regoršek 
 
S prijatelji se nismo družili, ker smo morali biti v mehurčku 
in malico smo imeli v učilnici. Tjaš Očko 
 
In kaj smo se naučili? 
Rad imam matematiko. Znam šteti in računati do 100 ter 
števila tudi zapisati z besedo. Žiga Hrastnik 
 
Poznam vse pisane črke in naučila sem se skakati čez kozo. 
Tia Jernejšek 
 
Zdaj znam dobro uporabljati tablico za šolo. Še raje pa za 
igrice. Luka Merčnik 
 
Ker smo imeli pouk na daljavo, sem se naučila delati z 
računalnikom. Čisto sama znam priti v timse. Nuša Fifer 
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Na daljavo smo se učili, telovadili, se igrali igrice in se veli-
ko smejali. Včasih sem poklicala prijateljice in smo skupaj 
reševale naloge. Mariša Jamnik 
 
Seveda pa smo naleteli tudi na kakšno oviro, še posebej 
pri delu na daljavo.  
 
Delo na daljavo mi je bilo kar težko. Največkrat mi je po-
magal dedi. Učiteljica pravi, da sva bila oba zelo pridna. 
Anže Regoršek 
 
Žalostna sem bila, ko smo imeli video konferenco in mi 
povezava ni dobro delala. Poklicala sem učiteljico in sva 
skupaj rešili naloge. Eva Kokot 
 
Zelo sem pogrešala sošolce, učiteljico in telovadnico. Ko-
maj sem čakala, da se vrnemo v šolo. Dolores Pečovnik 
 
Matematika je kar težka. Še dobro, da se računanja do 100 
učimo sedaj, ker bi bilo to na daljavo veliko težje. Taja 
Albreht 
 
Drugošolci smo srčni, nasmejani in drug drugemu poma-
gamo. Želimo si … 
 
Želim si, da bi bili pri pouku pridni, dobro poslušali in se 
veliko naučili. Enej Janžič 
 
Rada imam šport in igro med dvema ognjema. Zato si že-
lim, da bi vedno ulovila vse žoge. Nikolina Damijan 
 
Želim si, da bi se med seboj razumeli, se imeli radi in bili 
vsemu kos. Sara Pliberšek 
 
Moja največja želja je, da bi bili vsi veseli in zdravi. Lana 
Jarc 
 

 
 

 

3. B V DRUGO TRIADO GRE 
V mesecu januarju smo se z veseljem vrnili v šolo ter pri-
dno skrbeli za svoje zdravje in zdravje sošolcev, da nam 
virus ne zagode. Trudili smo se pridobiti čim več znanja ter 
pridno sodelovali v različnih projektih in tekmovanjih. 
Uspešno zaključujemo 1. VIO ter se polni pričakovanj po-
dajamo v 4. razred. Na 1. VIO pa ostajajo lepi spomini.  
 
Vito: Zelo sem užival v vožnji gokardov na Pragerskem v 1. 
r. 
Tilen: Postal sem Vitjev najboljši prijatelj. 
Ajda J.: Najbolj se mi je vtisnila v spomin prva petka. 
Enja: Ne morem pozabiti na čudovite ure, ki smo jih preži-
veli na Ptujskem gradu. 
Vitja: Užival sem, ko smo na Ptuju jedli sladoled in je deže-
valo. 
Ajda K.: Uživala sem v čistilnih akcijah in s sošolko Ajdo. 
Kim: V spominu mi bodo ostale naše proslave in druženja 
skozi leta. 
Lili: Uživala sem v predstavi, ko sem igrala zajčka. 
Matic: Z veseljem se spominjam prvega šolskega dne, ko 
sem spoznal sošolce in tekov na 600 m. 
Zala H. B.: V spominu mi bo ostalo, kako lepo smo se igrali 
na šolskih igralih. 
Zala S.: Prvo triado si bom zapomnila po čistilnih akcijah, 
ustvarjanju in naših skupnih trenutkih. Nikoli ne bom po-
zabila občutkov, ko izveš kakšno oceno. 
Maruša: Ne bom pozabila prvega šolskega dne, ko sem 
spoznala sošolce. Rada jih imam in se bom z veseljem spo-
minjala vseh iger, ki smo se jih igrali. 
Tim: Všeč mi je bilo skakati v daljino in poslušati pravljice. 
Leja: Všeč mi je bilo, ko sem na proslavi igrala babico Zi-
mo, se udeležila plavalnega tečaja in sodelovala v evakua-
cijskih vajah z gasilci. 
Gregor: Rad se bom spominjal atletskih športnih dni na 
stadionu v Slov. Bistrici. 
Lana: Všeč mi je bilo, ko smo prišli prvi šolski dan v šolo in 
je na tabli pisalo »Dobrodošli«. 

                                                                     Varnost v prometu 
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Martinček na 
igrišču 

 
 

Skrbimo za čisto okolico 
 

Pridno zbirava karte s kokoško Rozi 
 
Moj čudežni dežnik 
(domišljijska zgodba) 
 
Od nekdaj sem si želel dežnik s katerim bi lahko letel. 
 
 
 

Moj čudežni dežnik bi imel različne barve, bele pike in ko-
vinski ročaj. Z njim bi poletel visoko nad oblaki v državo 
Grčijo. V Grčiji bi šel na plažo, kjer bi se kopal in metal ka-
menčke v vodo. Šel bi tudi plavat z ogromnimi želvami. 
Želvi bi se usedel na oklep in z njo zaplaval. S čudežnim 
dežnikom bi letel iz ene na drugo. Z njim bi preplaval vse 
do sredine morja, kjer plavajo delfini. Z želvami bi proti 
večeru priplaval proti plaži, kjer bi si privoščil pico in slado-
led. Dežnik bi se čudežno povečal in iz njega bi nastal šotor. 
V njem bi prespal. Zjutraj bi se zbudil in si nabral sveže sad-
je: mandarine, mango, kokos, granatno jabolko … Po zajtr-
ku bi se šel okopat v morje. 
Iz Grčije bi domov prinesel ogromno lepih spominov, koša-
ro sadja in lepih kamenčkov. 

Tilen Račel, 3. b 
 
Moj čudežni dežnik 
(domišljijska zgodba) 
 
Bila je lepa sončna sobota. Zgodaj zjutraj smo se odpravili 
na obisk k moji teti. Ko smo vstopili v hišo, sem zagledala v 
stojalu za dežnike nekaj res posebnega in bleščečega.  
Bil je najlepši dežnik med vsemi. Bil je moj čudežni dežnik. 
Prijela sem ga za zavit ročaj, ga razprla in na njem videla 
številne gumbe vseh mavričnih barv. Iz radovednosti sem 
stisnila moder gumb in se nenadoma znašla na kmetiji, kjer 
se vse skrite želje uresničijo. Barve na dežniku so mi kazale 
smer proti hlevu. Tam sem zagledala belega konja, ki je 
osedlan čakal, da ga popeljem na sprehod. Po uri divje ježe 
sem zagledala reko Zalfano. Reka je bila hudo deroča in 
moj konj se je bal prečkati reko, zato sem se spomnila na 
moj čudežni dežnik. Ker sem ga lahko uporabila samo tri-
krat, sem pritisnila zeleni gumb. Konju so začela rasti zele-
na krila in z njimi sva preletela  reko. Polet je bil dolg in 
prelep ter naju je vodil vse do kmetije. 
Preživela sem super dan iz mojih sanj, ampak vseeno sem 
si želela vrniti nazaj domov. Na dežniku sem pritisnila rdeč 
gumb, kateri me je v sekundi popeljal tja, kjer se najbolje 
počutim. 

Zala Hojnik Božič, 3. b 
 
Moj čudežni dežnik 
(domišljijska zgodba) 
 
Nekega dne sem se z družino odpravila na sprehod. Zunaj 
je deževalo. S sabo sem vzela svoj dežnik. Zapihal je močan 
veter in me odnesel v zrak. 
Na začetku me je bilo strah, potem pa mi je postalo zabav-
no. Z dežnikom sem poletela na Koroško k sestrični in bra-
trancu, ki ju zaradi kovida že dlje časa nisem videla. Skupaj 
smo jedli palačinke, gledali filme, šli v park in se zabavali.  
Ko je prišel čas, da se vrnemo domov, sem razprla dežnik in 
ponesel me je nazaj na Zgornjo Polskavo. 

Zala Strnad, 3. b 
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Moj čudežni dežnik 
(domišljijska zgodba) 
 
Želim si, da bi imela takšen čudežni dežnik, ki bi me pomi-
ril, ko bi bila žalostna. Dežnik bi bil mavričen z roza blešči-
cami. 
Na svoj čudežni dežnik bi se usedla in poletela na različne 
dele sveta. Po svetu bi se igrala z različnimi prijatelji in 
odkrivala, kako oni živijo in kako potujejo. V krajih bi doži-
vela čarobne stvari in na poti domov bi vzela mleček, ki bi 
ga posula na starše in sorodnike, da bi se tudi njim uresni-
čile želje.  
Ko bi se spet slabo počutila, bi z dežnikom ponovila polet v 
svet in bi bila vesela. 

Lili Španinger, 3. b 
 
Moj čudežni dežnik 
(domišljijska zgodba) 
 
Bil je lep sončen dan in starši so mi kupili nov dežnik. Bil je 
oranžen z mačjimi ušesi. Imel je narisan lep mačji obraz in 
zelo mi je bil všeč. Nekega dne sem si zaželela z njim iti v 
Anglijo. Prijela sem ga za ročaj in poletela proti Angliji. 
Ko sem prispela v Anglijo, sem videla prelep park. Tam 
sem nekaj časa opazovala ptice in se sprehajala. Potem 
sem videla zelo lepo ptico. Šla sem proti njej in ko je odle-
tela, je izgubila najlepše pero. Ta ptica je bila čarobna in s 
tem tudi njena peresa. Pobrala sem pero in moj dežnik je 
lahko letel še hitreje in  lepše kot prej.  Pero sem shranila 
v žep in žep zaprla z zadrgo. Pero je namreč bilo tako, da 
se mi ni zmečkalo ali zlomilo. Tam sem doživela nekaj res 
fantastičnega. Šla sem namreč obiskat angleško kraljico 
Elizabetho. Grad je čudovit! Svojim staršem in starim star-
šem sem poslala razglednici s sliko angleške palače. Svoji 
sestri sem poslala igračo avtobus, doble-decker 
(dvonadstropni avtobus).  
Tam sem bila 1 teden. Ko sem prišla domov, so me bili vsi 
zelo veseli. Babici in dediju je bila razglednica všeč, prav 
tako mamici in atiju. Mila pa je uživala v igri z avtobusom. 

Enja Drame Bahtijaraj, 3. b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moj čudežni dežnik 
(domišljijska zgodba) 
 
Nekega sončnega jutra sem se zbudila, najedla in šla na 
pohod. S seboj sem vzela sendvič, vodo in moder dežnik.  
Celo pot sem razmišljala o Parizu ter o tem, da bi lahko z 
dežnikom poletela v Pariz. Želja se mi je uresničila. Začelo 
je pihati in odprla sem dežnik ter poletela z njim v Pariz. 
Šla sem na Eifflov stolp. Bil je zelo lep razgled.  
 
 
Mami in atiju sem kupila obesek Eifflovega stolpa. Kmalu 
se je znočilo. Počakala sem na veter, odprla dežnik ter z 
njim poletela domov. 
Ati in mami sta v skrbeh čakala na mene. Bila sta zelo ve-
sela, ko sta me videla. Dala sem jima obesek ter jima pri-
povedovala, kako je bilo v Parizu. 

Ajda Keršič, 3. b 
 
Kako sem se naučil voziti kolo 
 
Ker je sestra dobila novo kolo, sem jaz dobil njeno staro 
kolo. 
Sestra me je želela naučiti vozit kolo. Zelo me je bilo strah, 
zato si nisem upal zlesti na kolo. Ampak ko mi je sestra 
obljubila, da mi bo pomagala, sem zlezel na kolo. Držala 
me je. Počasi sem začel voziti kolo. Rekla mi je, da me bo 
izpustila, a jaz je nisem slišal. Nisem imel ravnotežja, zato 
sem padel. Sestra je pritekla k meni. Domov sem prišel ves 
poškodovan.  
Kljub slabi izkušnji sem se kasneje naučil voziti kolo. 

Matic Potočnik, 3. b 
 
Kako sem se naučila voziti kolo 
 
Ati in mami sta mi dala bratovo kolo. Takrat sem bila stara 
4 leta. 
Kolo me je naučil voziti dedi. Zraven so bili babi, mami, ati 
in brat. Vsi so me spodbujali pri vožnji. Dedi je rekel, da 
me bo spustil, ampak me ni. Peljala sva se še en krog, ta-
krat me je spustil in sem ulovila ravnotežje.  
Tako sem se naučila voziti kolo. Zelo sem bila ponosna. 

Ajda Jurič, 3. b  
 

Narobe svet 
(domišljijska zgodba) 
 
Nekoč sem šel iz šole in pred njo opazil Ferrarija. V njem je 
sedela moja mami. Ves presenečen sem opazil, da je bila 
dojenček. Odleglo mi je, ko sem v njeni torbi videl telefon. 
Poklical sem dedija, a je bilo zasedeno. Poskusil sem pokli-
cati mami, pa sem pozabil, da je dojenček in da je zraven 
mene ter v rokah držim njen telefon. Šli smo do bratranca. 
Ko je videla botrčka, se je spremenila v odraslo osebo. Ko 
smo šli domov, sem opazil, da nekaj  ni v redu. Ni znala 
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govoriti. Namesto, da bi rekel »aleluja«, sem zaklel. V 
tistem trenutku se je mami spremenila v čisto navadno 
mami. Takoj je rekla: »Ne preklinjaj!!!«takrat mi je bilo 
malo žal. Živela bi srečno do konca svojih dni, če se isto ne 
bi zgodilo naslednji teden mojemu dediju. Tisto sem pa 
prepustil moji mami. 

Vito Cigler, 3. b 

 Maruša Turner, 3. b   Tim Potočnik, 3. b 

Enja Drame Bahtijaraj, 3. b                  Tilen Račel, 3. b  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zala  
Hojnik 
Božič, 3. b 
  
 
 

3. D POROČA O POMEMBNIH DOGODKIH 
 
Naravoslovni dan 
 
V torek (18. 5.) je k nam v 3. d prišel čebelar. Predstavil je 
čebele. V majhni škatlici je s seboj prinesel čebele in mati-
co ter nam jih pokazal. Ugotovili smo, da je naša čebela 
sivo črna in da so v panju čebele. Ena matica in troti. Po-
skušali smo veliko različnih medov: lipov, cvetlični, gozdni 
in kostanjev med. Prinesel je tudi mede z okusom, ki smo 
jih tudi poskusili: čokoladni, lešnikov, malinin med. Ta na-
ravoslovni dan mi je bil všeč in izvedela sem veliko nove-
ga. 

Brina Vogrinec, 3. d 
 
Naravoslovni dan 
 
V šoli nas je obiskal gospod čebelar iz čebelarskega druš-
tva Slovenska Bistrica. Povedal nam  je veliko o čebelah 
ter o tem kakšne vrste so, zakaj so uporabne, kaj naredijo 
iz čebelje smole in še veliko več. Spoznali smo čebelo siv-
ko, ki je slovenska čebela. Nato smo poskušali med: cve-
tlični, čokoladni, lešnikov med ter še druge vrste medu. 
Ogledali smo si tudi film o čebelarskem centru v Slovenski 
Bistrici. Prepevali smo pesmi o čebelah ter risali panske 
končnice. 

Katarina Petrač, 3. d 

 

Zaključni izlet Rogatec in dvorec Strmol 
 

Ko smo prispeli v šolo, smo se obuli, naredili kolono in 
odšli na avtobus. 
Na avtobusu smo se posedli po sedežnem redu in odšli na 
pot. Med potjo smo se pogovarjali in igrali. Prispeli smo do 
gradu in najprej pojedli malico. Po malici smo odšli v dvo-
rec. V dvorcu smo šli na delavnice. Na prvi delavnici smo 
izdelovali zapestnice, na drugi magnetke iz gline, na tretji 
delavnici piščalke nunalce in na četrti delavnici obeske iz 
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stekla. Ko smo končali z delavnicami, smo lahko odšli v 
trgovini in si kupili spominek. Čez nekaj časa smo odšli na 
ogled dvorca in v njem smo videli črno kuhinjo, poročno 
dvorano, lutko grofa in grofice, sobe in podstrešje. Po 
ogledu smo odšli na sladoled v Rogaško Slatino. Naročila 
sem si limonin sladoled.  
Z avtobusom smo se odpeljali nazaj v šolo. Ko smo se vozi-
li, sem zaspala. To je moja najljubša ekskurzija v tretjem 
razredu! 

Maruša Zelenik, 3. d 
 
Rogatec 
 
Z razredom smo odšli v Rogatec na zaključno ekskurzijo. Z 
avtobusom smo se peljali do Rogatca. 
Ko smo prišli v Rogatec, smo se najedli in odšli na delavni-
ce. V prvi delavnici smo si naredili zapestnice, v drugi mag-
nete iz gline. V tretji smo si naredili nunalce in z njimi tudi 
zapeli Sijaj, sijaj sončece. V četrti delavnici smo si naredili 
obeske iz stekla. Na steklo smo si lahko narisali kar smo 
hoteli. Ko smo končali, smo šli v dvorec na ogled. Tam smo 
videli poročno dvorano, žalni obleki, črno kuhinjo … Nato 
smo prišli iz dvorca in se počasi vrnili na avtobus. Odpeljali 
smo se v Rogaško Slatino na sladoled. 
Ko smo pojedli sladoled, smo se odpeljali v šolo. V šoli 
smo se še malo posladkali in počasi odhajali domov. 

Sarah Pečovnik, 3. d 
 
Ogled dvorca Strmol 
 
Z razredom smo se odpravili v Rogatec. Šli smo z avtobu-
som. 
Ko smo prispeli, smo pojedli malico in se posladkali. Spre-
hodili smo se in videli dvorec Strmol. Tam so potekale 
delavnice. V delavnicah smo si izdelali različne stvari. V 
prvi delavnici smo si izdelali zapestnice tako, da smo pletli 
kitke. V naslednji delavnici smo delali z glino. Glino smo 
pritisnili na modelček in jo pogladili. V vrečko smo si dali 
izdelek in si tudi dali mali magnetek.  Ko se bo magnetek 
posušil, lahko nanj prilepiš magnetek in ga daš na hladil-
nik. Na tretji delavnici smo izdelali instrumente in zapeli 
ljudsko pesem Sijaj sončece. V zadnji delavnici smo videli 
kako se izdelujejo stekleni kozarci. Potem smo risali na 
steklo, karkoli smo hoteli. Nato smo šli v trgovino, kjer 
smo lahko kaj kupili. Prišla je vodička in nam razkazala 
dvorec. 

Nato smo se odpravili na sladoled v Rogaško Slatino. Bilo 
mi je zelo fajn, ker že res dolgo nisem bila na izletu s sošol-
ci.  

Vita Fleisinger, 3. d 
 
Moje misli ob koncu tretjega razreda: 

• Želim si, da bi v naslednjem šolskem letu imeli vsi dobre 
ocene. KATARINA 

• Pogrešal bom našo učiteljico. MATEJ 

• Veselim se šole v naravi. IZABELA 

• Pogrešala bom prvo triado, spodbude učiteljice. MARUŠA 

• V prvi triadi sem se veliko naučila. EVA 

• V  tretjem razredu je bilo zelo lepo. JAKOB 

• Tretjega razreda ne bom nikoli pozabila. VITA K. 

• Tudi v 4. razredu si želim tako dobro učiteljico. JULIJA 

• Tudi v naslednjem šolskem letu si želim, da bi se imela 
fajn. VITA F. 

• Pogrešala bom prvo triado in ostala mi bo v lepem spo-
minu. SARAH 

• Tudi v 2. triadi si želim veliko ustvarjanja. TIAN 

• Upam, da v naslednjem šolskem letu ne bo šolanja na 
daljavo. BRINA  
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Izdelali smo si vetrnice. 

Izdelek za mamico. 

 Vsi smo prijatelji. 
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NOVIČKE IZ 4. B 
Prav veseli smo se v mesecu februarju vrnili v šolske klopi. 
Ugotovili smo, da smo v času šolanja na daljavo zelo po-
grešali šolske prostore, šolsko prehrano, še posebej pa 
učitelje in sošolce. 
V razredu pridno nabiramo nova znanja, pridobivamo oce-
ne in spretnosti, seveda pa se imamo tudi zelo lepo. 
V tem času smo imeli več dnevov dejavnosti, imeli zaključ-
no ekskurzijo, proste trenutke pa smo namenili igri na 
zraku in ustvarjanju. Večkrat se spomnimo na 200 let naše 
šole. Tako smo likovno ustvarjali na temo Stari predmeti, 
igrali smo se igre kot nekoč, stare starše pa smo povpraša-
li o njihovem šolanju. 
 
Tai je od babice izvedel naslednje: 
Moja babica Renata je začela hoditi v osnovno šolo leta 
1970. V šolo je hodila 1 km peš. Takrat ni bilo šolskega 
avtobusa. V zimskem času so učenci gazili po snegu do 
šole. Zgodilo se je, da so v šolo prišli premočeni. Učiteljica 
jim je dala premočena oblačila sušiti na veliko lončeno 
peč, ki je stala v razredu. 
Šola, ki jo je babica obiskovala je stala na Levarjah blizu 
cerkve. Imela je štiri učilnice, zbornico in učiteljsko stano-
vanje. Pred šolo je bilo šolsko igrišče z veliko lipo. Malico 
so imeli kar v razredu, ker niso imeli jedilnice. Telovadbo 
so imeli v razredu ali pa na igrišču. Za vsak predmet so 
imeli en zvezek, pri slovenščini še berilo, pri predmetu 
spoznavanje narave in družbe ter matematika pa še učbe-
nik. Za likovno vzgojo so imeli risanke, v katerih so ustvar-
jali. Od 1. do 4. razreda so nosili halje, s katerimi so si za-
ščitili oblačila.  
Babica je po četrtem razredu nadaljevala šolanje na Spod-
nji Polskavi, 4 km oddaljeni od doma, kamor pa jih je vozil 
šolski avtobus. Šolanje v osnovni šoli je zaključila leta 
1978. 

Tai Fištravec, 4. b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nejc Petek, 4. b  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taja Klajderič, 4. b 
 

 
Preizkusili smo se tudi v pisanju pesmi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In v pomladnem likovnem ustvarjanju.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tadej  
 Rebernak, 4. b 
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Ko sonce posveti, 
vse zvezke ugasnejo se. 
Dobim se s prijatelji in 
skupaj igramo se. 
In ko z njimi igram se, 
najlepše mi je. 
Ko dneva konec je, 
smo vsi zelo potrti, 
a vemo, 
da ko jutri bo, 
se zopet srečamo. 
  

                             Taja  
Klajderič, 4. b 

Bela muca je v košari 
in zelo, zelo lenari. 
Ko pa pobegne, 
vse za seboj potegne. 
 
Ko jo lovijo, 
se vsi ob tem potijo. 
Bela muca je v košari 
in zelo, zelo lenari. 
  

                Leonard Červek 
Roškarič, 4. b 
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Brina Regoršek, 4. b 
 
Kmalu bo poletje in s poletjem težko pričakovane poletne 
počitnice. 
 
Iz 4. b vam sporočamo, da upoštevate nasvet slovenskega 
pesnika Ferija Lainščka, ki pravi: 
 
Šolske skrbi in stvari 
moraš v predal zakleniti, 
da ti ne morejo počitnic greniti, 
a tudi ne pobegniti. 
Nato moraš počitnicam 
natančno dneve prešteti 
in vsak dan moraš nekaj 
hoteti, želeti, početi. 

4. b z učiteljico 
 
 
 

5. B ZA VARNOST SKRBI 
 
Varno v prometu 
 

Ko z dvignjeno glavo prek ceste capljam,  
vsak voznik ustaviti je dolžan.  
Kadar s kolesom v šolo drvim,  
se kolesarske steze zmeraj držim.  
Čelada na glavi je obvezna,  
velikost njena mora biti ustrezna.  
 
 
 
 
 

 
Če z avtom odpeljemo se na izlet,  
mora biti varnostni pas vedno pripet.  
Med vožnjo voznika motiti se ne sme,  
ker na cesti hitro kaj narobe gre.  
Telefon ne sodi za volan,  
voznik mora biti namreč ves čas zbran.  
Prehitra vožnja ni zabavna,  
kajti v črni kroniki brž pojavi se objava.  
V prometu prostora za lahkomiselnost in napake ni,  
saj visoko ceno plačajo vsi.  

Iva Strnad, 5. b 
 
 
 

LIKOVNA UMETNINA 

 
Eva Vrabl, 6. b 

PRISPEVKI UČENCEV Z ZG. POLSKAVE 
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SPOZNAVANJE DOMAČEGA KRAJA V 1. C 

 
Pri predmetu Spoznavanje okolja smo prvošolci zadnji 
teden v maju raziskovali okolico domačega kraja. Spozna-
vali smo, kako se okolje spreminja in z grajenjem novih 
stavb dobiva drugačno podobo. V razredu smo pripravili 
plakate, ki prikazujejo vidne spremembe v okolju, ki so 
nastajale skozi čas. V torek, 25.5.2021, pa smo se učenci 1. 
c razreda odzvali povabilu gospoda Milana Laha, dedka 
prvošolca Filipa, in se z učiteljicama in študentko Nušo 
odpravili na sprehod po domačem kraju do Vodnega stol-
pa. Z zanimanjem smo prisluhnili razlagi in si ogledali zbir-
ke razstavljenih predmetov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po prihodu v šolo so nastali zapisi. 
Danes smo si odšli na Pragerskem ogledat Vodni stolp. 
(Gaj Junger, 1. c) 
Vodni stolp je blizu železniške postaje na Pragerskem. 
(Ana Granda, 1. c) 
Star je 130 let, je zelo lep in zelo star. (Kaja Cebe in Lara 
Urlep, 1. c) 
Zgrajen je iz oranžne opeke. (Sophia Tamer, 1. c) 
Vodni stolp je kot muzej. V njem je razstava kamnov, 
orodja, posod, gumbov, stekleničk. (Erik Ačko, 1. c) 
Moj dedi skrbi za vodni stolp. Starine v njem nam prikazu-
jejo, kako so ljudje živeli v starih časih. V nadstropju sta 
dva bazena, v katerih je bila voda za lokomotive. (Filip 
Lipej, 1. c) 

ŽELVA NA OBISKU V 2. C 
Učenci 2. c imamo zelo radi živali in z navdušenjem smo se 
lotili priprav na govorni nastop, v katerih smo opisovali 
izbrane živali. Izbrali in opisovali smo konja, morskega 
prašička, metulja, muco, psa, želvo in o njih iskali podatke 
med knjigami v šolski knjižnici ter po spletu.  
Nekega petkovega jutra pa je naša sošolka Melani v šolo 
prinesla svojo želvo po imenu Mirko. Da želvice ne bi pre-
strašili, smo tiho sedli v krog in pozorno prisluhnili sošolki, 
ki je pripovedovala, kako za želvico skrbi, s čim se hrani, 
kje živi ipd. Ali veste, da ima želva rep? Posebno doživetje 
je bilo, ko smo se želve dotaknili po oklepu, jo dvignili ter 
varno vrnili v njeno zavetje.  
Poglejte  fotografije, kako smo uživali!              
                                                                                            

Učiteljica Vanja Böhm in nadobudni učenci 2. c 
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Melani in njen Mirko 
 
 
 

 
 

Opazovanje želve 

 
 
 
 

 
 

Želve smo se dotikali, jo 
božali in zraven postavljali 
radovedna vprašanja o žel-
vi. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. C SMO »EKO« 
Učenci 3. c smo zelo ustvarjalni in zato smo se odločili, da 
bomo sodelovali na EKO natečaju za maskoto projekta 
Ekošola meri odtis CO2. Lotili smo se dela ter  izdelali ču-
dovitega robotka.  
Kako je potekalo naše delo? Najprej smo načrtovali, nato 
smo pričeli z barvanjem ter lepljenjem in ustvarjanjem. 
Nastal je »robotko«, ki smo ga poimenovali Smetko. Ime 
Smetko pa za to, da nas vse na šoli opozarja, da je odpad-
ke potrebno ločevati. Dobil je prav posebno mesto v EKO 
kotičku. Robotka smo fotografirali in poslali na natečaj. In 
z veseljem vam povemo, da je pristal v EKOŠOLSKEM 
LISTU.  

22. aprila, ko je mednarodni dan Zemlje, smo izdelovali 
globuse, rožice ter Zemlji napisali želje, ki si jih želimo, da 
bi se v prihodnje uresničile.  

Izdelali smo tudi prav posebni 
koš za odpadne baterije, na 
katerem nas velika svetleča 
baterija vabi, da jih tam odvr-
žemo. 

Napisala: učiteljica Martina 
Žaberl 
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Moj čudežni dežnik 
 
Nekega dne je priletel na mojo teraso pisan dežnik. Bila 
sem začudena in se ozrla naokrog. Spraševala sem se, od 
kod je priletel ta dežnik.  
Odnesla sem ga v sobo in vprašala mamo, če ona ve, od 
kod je priletel ta prelepi pisani dežnik. Mama je malo po-
mislila, potem pa rekla, da je morda priletel od sosedov, 
ker je bil ponoči vihar. Dežnik sem si ogledovala in razmiš-
ljala kaj naj z njim počnem. Ko sem si ga dobro ogledala, 
sem stopila na teraso. Kar naenkrat se je zunaj vse spre-
menilo. Dežnik se je spremenil v prozornega. Pogledala 
sem skozenj in videla, da je nebo postalo roza in rumene 
barve, trava je bila oranžna in drevesa so bila vijolična. 
Odhitela sem k mami in ji povedala, da je to čudežni dež-
nik. Mama se je posmehnila in me vprašala, od kdaj verja-
mem v čudeže. Odšli sva na teraso in mama je pogledala 
skozi dežnik. Ugotovila je, da si nisem izmislila zgodbe o 
čudežnem dežniku.  
Dežnik je bil mavričen, zato se je bleščal v soncu v vseh 
barvah. 

Evelin Arnuš, 3. c 
 

PESNIKI IZ 4. C  
 

Naše šolsko leto 
 

Septembra četrtošolci smo postali, 
razigrani in veseli v drugem nadstropju svojo učilnico ime-

li. 
 

Na začetku smo se nekaj naučili, 
a potem hujši virus je prišel in doma smo obsedeli. 

 

Ko smo se šolali na daljavo, smo veliko novega odkrili, 
saj preko Teamsov smo se učili. 

 
Nato smo v šolo se vrnili, znanje utrdili 

in ocene pridobili. 
 

Naše ocene so blestele,  
saj štirice in petice v redovalnico so letele. 

 

Za končne ocene smo se posebej potrudili 
in svoje znanje nagradili. 

 

Na končni izlet smo se v Maribor odpravili 
in tega dne nikoli ne bomo pozabili. 

 
Čeprav korona šolo v naravi nam je vzela, 
smo vsi bili veseli, ko nas je nazaj sprejela. 

 
 
 
 

V svoji klopi smo sedeli, klepetali  
ter drug drugega na en meter in pol opazovali. 

 
Maske novi modni dodatek so postale, 

 razkužilo pa najboljše pršilo. 
 

Čeprav nam včasih bilo je res težko, 
 smo vedeli, da skupaj to lahko premagamo. 

 
Koronsko leto bilo je res napeto. 

A kaj bi se pritoževali, saj počitnice so tu 
in  vsi veseli smo res: ‘’JUHUHU!’’ 

                                                                               Učenci 4. c  
 

VTISI UČENCEV 4. E O ZAKLJUČNI  
EKSKURZIJI V MARIBOR 
 
V sredo nam je učiteljica povedala, da gremo na ekskurzijo 
v Maribor. Čeprav sem skoraj vsak dan v Mariboru, sem 
bila zelo vesela.  Naslednji četrtek, ko sem prišla v šolo, 
sem bila še bolj vesela, saj smo se odpravili na ekskurzijo. 
Bilo mi je všeč, ko smo malicali v parku in ko so sošolci 
predstavljali znamenitosti Maribora. Všeč mi je bilo tudi, 
da sem lahko sedela na avtobusu z Arino, mojo sošolko. 
Ko smo se vozili domov, sem ugotovila, da o Mariboru 
nisem vedela vsega. Bilo je še lepše, kot sem si mislila. 

Zala Furlan, 4. e 
 

Ko sem se zjutraj zbudil, sem bil zelo vesel. Takoj sem se 
oblekel, vzel svoj nahrbtnik in šel v šolo. Nekateri sošolci 
so že čakali pred šolo. Bilo je zabavno, ker smo se peljali z 
avtobusom. Bilo mi je všeč,  ko smo si ogledali stare zgrad-
be, znamenitosti v Mariboru in ko smo jedli v parku. Zelo 
smešno je bilo, ko je sošolcu padla kepica sladoleda na tla 
in potem še meni. Ob koncu smo se odpravili v park, kjer 
smo spet jedli sendviče in sladkarije. Učiteljica nam je raz-
delila balone, s katerimi smo se igrali.  

Žiga Beranič, 4. e 

 

PRISPEVKI UČENCEV S PRAGERSKEGA  



 

            Ingoličev šolski dnevnik stran 43 

V 5. C SE RADI SMEJEMO 
 
Nasmejal sem se do solz 
 
Lepega in nenavadnega dne sem se vračal iz šole. 
Hodil sem po cesti in nenadoma zagledal soseda, ki je ple-
sal na terasi. Bilo mi je zelo čudno. Hodil sem naprej in 
opazil gasilce, ki v avtu pijejo razno razne reči. In spet sem 
hodil naprej in opazil starejšo gospo. Spraševala je, kje 
imamo na Pragerskem Europark. Ko sem prišel domov, je 
mimo hiše vsaj petkrat peljal policijski kombi. 
Ta dan se mi je zdel zelo čuden, zato sem hitro odšel spat. 
A preden sem zaspal, sem se ob misli na doživeto nasme-
jal do solz. 

Aljaž Brumec, 5. c 
 

PESMI UČENCEV IZ 6. C 
 
Človek – kdo si? 
 

Človek, kdo si ti? 
 

Človek je bitje, 
človek je ljud. 
Je človek, 
je človek, 
veliko obljub. 
 

Veliko stvari ne izpolni, 
prelaga, 
prelaga, 
prelaga na jutri. 

Lara Moškon, 6. c 
 

Prebesedimo 
 
Zunaj na vrtu sneži,  
kot se mi tudi zdi. 
Prestrašene so moje sosede, 
kakor tudi velike besede. 
 

Nič ne gre več prav, 
saj zunaj je en velik pav. 
Pisan, velik in debel,  
od snega ves je bel. 
 

Sosede prestrašene so zelo, 
saj ne vejo, kaj še bo. 
Pesmice konec bo,  
ker avtorja konec bo. 

Lana Perša, 6. c  
 
 
 

Zvočnik 
 
Naš zvočnik igra, 
je pesem glasna. 
Poje tako kot 
glasno letalo. 
 

Ko pokvari se, 
vse tiho je. 
In če se le da, 
zvočnik popravi se. 
 
Le igra in igra, 
ta glasna glasba. 
Ampak … če se ne da, 
zvočnik pade na tla. 

Mark Fras, 6. c 
 

RECEPTI IZ 8. C 
 
Kokosove kroglice 
 
POTREBUJETE: 

 500 g navadnih piškotov, pomočenih v suverenost 

 300 g kokosa iz Havajev 

 2 g radosti  

 50 g sladkorja  

 250 g temne čokolade 

 5 ml mleka od prijazne kravice 

 100 g masla 
 
PRIPOMOČKI: mešalnik, krožnik, keramična skodelica, 
hladilnik, lonec, kovinska posodica. 
 
PRIPRAVA: 500 g piškotov zmeljete in jim dodate 100 g 
stopljenega masla z  250 g stopljene čokolade. Dodate 
mleko in 2 g radosti. Po občutku dodate kokos in sladkor. 
Ko je masa čvrsta, oblikujete kroglice srednje velikosti. 
Nato jih pomočite v kokosu in jih daste v hladilnik za pri-
bližno 1 uro. 
DOBER TEK! 

Jaquelin Brumec Korošec, 8. c 
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Hitrostni brownie  
 

SESTAVINE: 
4 velike žlice moke 
2 veliki žlici sladkorja 
2 veliki žlici nesladkanega kakava 
1 velika žlica olja 
½ dl mleka 
ščepec soli 
ščepec pecilnega praška 
čokoladni koščki 
 
POSTOPEK: 
Zmešamo vse suhe sestavine; 
Dodamo vse mokre sestavine; 
Postavimo v mikrovalovno pečico za 1 minuto. 
Čas priprave: 3 min 

TEŽAVNOST:  
Lea Gradišnik, 8. c 

 
Trolovi piškoti 
 
SESTAVINE: 
450 g moke 
0,5 l mleka 
2 jajci 
150 g masla 
zeleno barvilo 
malo soli 
200 g poljubne čokolade 
 
POSTOPEK: 
Zmešamo moko, maslo ter jajce in dodamo še ostale 
sestavine. Nato dobimo maso, ki jo oblikujejo v piškote. 
Pečemo na 180 °C.  

Matej Korže, 8. c  
 
 
 
 
 

Vola torta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESTAVINE: 
4 jajca 
250 g sladkorja 
250 g moke (½ gladke in ½ ostre) 
Polovico pecilnega praška 
Polovico vanilijevega sladkorja 
1 dcl mleka 
1 dcl olja 
 
POSTOPEK: 
Naprej ločimo rumenjake in beljake. Nato vse sestavine 
damo v lonec in zmešamo. Če želimo, da je biskvit čokola-
den, dodamo še kakav. Potem to dobro zmešamo in zlije-
mo v pekač. Pred tem pa dodamo v biskvit še beljake. 
Pečemo na 180 ° približno 30 minut. Ko je pečen, ga vza-
memo iz pečice in premažemo s pudingom in z malinami. 
Za konec pa ga po lastni domišljiji tudi okrasimo. 

Mia Windisch, 8. c 
 

Sladoledne jagode 
 
SESTAVINE: 
Jagode 
6 ščepcev sladkorja 
1 žlica sladke smetane 
1 skodelica dobre volje 
4 žlice vanilijevega sladoleda 
ščepec dobre volje za delo 
kozarec vode 
list mete 
 
POSTOPEK: 
Najprej v kozarcu z vodo raztopimo skodelico dobre volje 
ter ščepec volje za delo. Sprehodimo se do vrta po jagode. 
Nato jih dobro očistimo. Vzamemo sladoled iz skrinje. 
Jagode zmešamo in dodamo sladkor ter položimo v mikro-
valovno pečico za 30 sekund. Sladoled damo v skodelico, 
ga prelijemo s toplo zmesjo, ki smo jo segrevali. Nato do-
damo sladko smetano ter okrasimo z meto in jagodami.  

Ian Pušnik, 8. c 
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DELO IN USTVARJANJE V ODDELKIH  
PODALJŠANEGA BIVANJA 
Ko je na vrata »potrkala« pomlad, smo v oddelkih podalj-
šanega bivanja zraven ustaljenega učnega dela, pričeli 
tudi ustvarjati in izdelovati pomladanske izdelke. Celotno 
šolo smo tako »preoblekli« v pomladansko pisane barve, 
kjer ni manjkalo rožic, metuljčkov, pikapolonic ter ostalih 
znanilcev pomladi.  
Z učenci smo izdelali izdelke, ki smo jih s ponosom razsta-
vili na hodnikih. Pri izdelovanju so učenci pokazali veliko 
dobre volje, iznajdljivosti, izvirnosti ter ustvarjalne žilice. 
Rezultat tega pa so bili čudoviti izdelki, ki so znotraj šole 
pričarali pravo pomladansko vzdušje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čeprav še ravno ni poletnih temperatur, si jih v podaljša-
nem bivanju pričaramo kar sami. Šolska okna in vrata že 
krasimo z morskimi dekoracijami, ki jih učenci z veseljem 
ustvarjajo in izdelujejo. Kadar sonce zamenjajo oblaki in 
dež, si toplo sonce v razredu ustvarimo kar sami. Na šol-
skih hodnikih pa se lahko sprehodimo ob poletno obarva-
nimi izdelki.  
 
 

PODALJŠANO BIVANJE 
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Z branjem poletne zgodbice avtorja M. Pfister: Mavrična, 
smo izdelali čudovite sijoče ribice, ki smo jih izobesili na 
prav posebno mesto v razredu.  
Zelo smo veseli, ko nas skozi okna pozdravlja sonce. Ta-
krat izkoristimo lepe sončne dni in se z velikim veseljem 
odpravimo na šolsko igrišče ali sprehod. Vsi se že zelo ve-
selimo prihajajočih poletnih vročih dni. 

 
 
 

Na Zgornji Polskavi smo pomladne dejavnosti in projekte v 
podaljšanem bivanju prepletli s praznovanjem 200-letnice 
šolstva v našem kraju. Z radovednostjo smo spoznali zgo-
dovino šole, stare običaje, bolezni, ki so pestile naše pre-
dnike, primerjali hrano nekoč-danes in svojimi drobnimi 
prstki ustvarili številne izdelke. Pridno smo šivali gumbke, 
izdelali blazinice za šivanke, naredili glinene posodice, 
vezli, pletli venčke iz cvetja in listov, se igrali igre dedkov 
in babic, pripravili herbarij, se poučili o zdravilnih rastlinah 
ter izdelali sirup iz smrekovih vršičkov. Fotografije, pove-
zane z 200-letnico si lahko ogledate v članku 200-letnica 
šolstva na Zg. Polskavi. 

PODALJŠANO BIVANJE 
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STRIP 

Matija Zlatolas, 9. a 


