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Želimo vam
obilico užitka ob
branju!
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UVODNIK
Drage bralke, spoštovani bralci Ingoličevega dnevnika!

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

V šolsko leto 2020/2021 smo vstopili z žarom, novo energijo, pripravljeni na nove
izzive, predvsem pa z upanjem, da se ne ponovi spomladanski scenarij – učenje
na daljavo.
Kljub odgovornemu delu in doslednem upoštevanju vseh ukrepov so se šolska
vrata zaprla že v mesecu oktobru. Nadaljevali smo z vzgojno-izobraževalnim delom s pomočjo sodobne računalniške tehnologije in tako so učenci doma, v povezavi s šolo, učitelji in mentorji usvajali učno snov po predpisanih programih. Ob
takšni obliki izobraževanja je potrebna izjemna skrbnost, natančnost, pri učencih
v nižjih razredih pa je nepogrešljiva pomoč staršev. Ob spremljavi vzgojno izobraževalnega dela ugotavljamo, da so načrtovani cilji doseženi.
Iskreno čestitam vsem deležnikom vzgojno-izobraževalnega procesa za odgovorno opravljeno delo in vse uspehe, ki so jih učenci dosegli na najrazličnejših področjih znanja.
Zahvala in čestitke uredniškemu odboru in vsem ustvarjalcem našega Ingoličevega dnevnika. Priporočam vam, da ga tokrat še posebej skrbno prelistate in preberete, saj boste izvedeli, kaj vse ste se učili, kako je potekal pouk na daljavo, kako
ste si krajšali čas, kaj in kako ste ustvarjali in še mnogo zanimivega. Avtorjem
člankov iskrena hvala za zaupane skrivnosti.
Bližajoči se prazniki so tisti, ki nas morajo v teh izjemno težkih časih še bolj povezati. Vzeti si moramo čas za ljudi, ki jih imamo radi in se potruditi, da jih razveselimo. Ne bo preprosto, saj nas pestijo omejitve gibanja, manjkali bodo objemi, druženje, prijazen klepet in stisk rok. Tudi nasmeh bo ostal skrit za masko, zato pa
naj bo pogled z iskricami v očeh tisti, ki bo prinašal mir, vero in upanje, da bo
kmalu vse dobro.
Želim vam prijazne, mirne, radostne in tople praznične dni in nasvidenje v šolskih
klopeh.
SREČNO 2021!

Vaša ravnateljica:
Danica Veber, spec.

KOLOFON
NOVINARJI |prispevki učencev naše šole
UREDNIŠKI TIM | Nastja Auguštin, Valerija Florjančič, Andreja Jež, Barbara Jurista,
Staša Leskovar, Suzana Mlakar, Mateja Pučko Erhatič
LEKTORIRANJE | Andreja Jež
RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE | Simona Turner, Mateja Pučko Erhatič
FOTOGRAFIJE | arhiv šole in posnetki učencev
ŠOLSKI ČASOPIS dostopen na | http://www.ingoliceva.si/
IZDAJATELJ | OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava | december 2020
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NAŠA ČAROBNA DECEMBRSKA JUTRA
Na naši šoli doživljamo december kot čaroben čas, ki ga je
potrebno v čim večji meri preživljati skupaj. V lanskem
šolskem letu smo (na vseh treh lokacijah) decembrska
jutra preživeli ob odpiranju kroglic pričakovanja na smrečicah v avli. Ideje in izzive za jutranja druženja so prispevali
učenci. Da bi lahko decembrska jutra spet preživljali skupaj, smo v letošnjem šolskem letu izdelali virtualni adventni koledar s 24 »okni presenečenja«. Ideje smo zbirali najprej v okviru vseh oddelčnih skupnosti, nato pa z njimi
oblikovali skupen šolski koledar.

Gal Fajt, 5. c

Lili Lubej, 4. e

Vsako jutro smo pred začetkom pouka na daljavo posvetili
prebiranju in izvajanju nalog za posamezni dan. Pozabili
nismo niti na dneve ob koncu tedna, ko so učenci okenca
odprli doma in imeli pripravljanje dejavnosti za družinska
druženja. Kaj smo počeli? Prebirali smo misli, skupaj smo
zaplesali ob glasbenih predlogih, podarjali smo nasmehe,
izraze hvaležnosti in lepe besede sošolcem ter učiteljem,
gledali filme, igrali družabne igre … Učenci so pri tem uživali, vsako jutro so nestrpno pričakovali odpiranje novega
okenca pričakovanja na koledarju. Želimo si, da decembrski čas ostane čaroben za vse nas.

Nika Diemat,
4. e

Mentorice šolske skupnosti

PRAZNIČNI IZDELKI NAŠIH UČENCEV
Tara Pšeničnik,
4. e
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Špindler, 5. c
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Luka Robar, 5. c

Gal Fajt, 5. c
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V tem letu, ko se spopadamo z novimi izzivi, na Zgornji
Polskavi praznujemo velik jubilej – 200-letnico delovanja
šolstva. Pred 200 leti je bilo namreč ustanovljenih več šol,
a je le naša prenesla vse prepreke in deluje še danes. Tudi
v času korona virusa se učenci in učitelji ne predamo. Skupaj pripravljamo in izvajamo aktivnosti, povezane z našo
šolo in šolstvom v našem kraju v preteklosti.

zidana. Najstarejši, to so učenci 6. razreda, pa so se poučili
o kulturnih znamenitostih in se prelevili v turistične vodnike, ki bi ljudi popeljali po našem domačem kraju, Zg. Polskavi. Svoje delo so učenci ponosno pokazali na razstavi.
Novembra se je šolsko delo preselilo v domače okolje in
nismo se več družili, vendar se naše praznovanje ni ustavilo. Učenci in učitelji smo si postregli z dobrim Ingoličevim
zajtrkom. Črni kruh smo namazali s sladkim medom, si privoščili krhlje in orehe ter z mislimi odtavali k besedam našega pomembnega pisatelja: »Ko sem spil lonček toplega
mleka in dobil cekar s kosom rženega kruha pa dvema, če
ne tremi pestmi orehov, suhih sliv in krhljev, sem stekel za
Hano…« (A. Ingolič: Zgodbe mojega jutra, str. 39)
Spomnili smo se
otroštva naših prababic in pradedkov.
V svojem otroštvu
so imeli veliko delovnih obveznosti –
morali so pomagati
pri različnih domačih in kmečkih opravilih ter skrbeti za svoje mlajše bratce in sestrice. Kljub temu so bili otroci, ki so se radi igrali. Prostega časa so imeli
manj, a so se znašli in se velikokrat igrali med delom. Zelo
malo igrač so kupili v trgovini, saj so jih večino izdelali kar
doma, največkrat iz lesa ali blaga. Učenci so izdelali vrtavke
in se o igrah iz otroštva pogovarjali s predniki ter poiskali
stare igrače. November je bil namenjen tudi ljudskim plesom. Dogovorili smo se, da bomo, ko se bomo lahko spet
družili brez ukrepov, od veselja preplesali kar vse ljudske
plese, ki jih poznamo.
Četrtošolci so obujali
stare običaje in pobrskali po omarah. Našli so kar nekaj starih
predmetov – gasilski
pas, vojaško čelado,
pekač, berilo, stari
radio, telefon. Vsak
star predmet ima
svojo zgodbo, ki so jo
delili s sošolci.

Septembra smo praznovanje
otvorili na šolskem radiu, ko
smo izvedeli zanimiva dejstva in podatke o naši šoli,
učiteljih, življenju v tistem
času in podobno. Na oglasni
deski, ki je namenjena praznovanju, so si učenci lahko
ogledali fotografijo Simona
Pernata, 1. učitelja, ki je poučeval na Zg. Polskavi. Iz virov
smo izvedeli, da je prva šola
delovala v zaselku Levarje,
kjer so govorili nemški jezik.
Izredno zanimivo je bilo plačilo za službovanje, ki je bilo
v goldinarjih, dobili so tudi merice hrane. Učenci so v preteklosti v šoli manjkali zaradi dela na poljih in travnikih ali
pa niso imeli čevljev, da bi gazili po mrzlem snegu v šolo.
To si danes resnično težko
predstavljamo. Na pričetke
šolstva v našem kraju pa
nas spominja tudi zvonec,
ki so ga iz stare šole prenesli v novo.
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Oktobra so učenci zavihali
rokave in se s spretnimi
prstki posvetili različnim
dejavnostim v okviru projekta Kulturna dediščina.
Podrobneje so spoznali
teme, ki se navezujejo na
šolanje v preteklosti. Pogovarjali so se o ljudski glasbi
in spoznavali glasbila. Sami so izdelali bobne in ropotuljice
ter muzicirali. Drugošolci so se pogovarjali o šoli v starih
časih in po vzoru zvonca izdelali svoj zvonček. Učenci 3. b
so se s pisalom in črnilom urili v lepopisju, napisali prvo
knjigo ali prepisali besedilo Šolske postave. V 3. d razredu
so ustvarjali makete starih stavb iz odpadnega kartona.
Ustvarili so makete stare šole na Levarju, Lahove domačije
in Polskavskega dvorca. Četrtošolci so si med sprehodom
po Zgornji Polskavi ogledali stare stavbe: Hermanovo hišo,
dvorec, gasilski dom, Lahovo in Minkino domačijo ter razmišljali, kako bi lahko služila graščina danes. Petošolci so
ob starih predmetih pripovedovali zgodbe, kot so to počeli
nekoč. Izdelali so plakate in se naučili pesem Stoji učilna

Šolanje na daljavo se je prevesilo v praznični december, ko
razvajamo svoje brbončice in preizkušamo stare recepte, ki
so nam jih predali dedki in babice ali pa smo jih poiskali v
starih kuharskih bukvah. Učenci imajo v decembru še posebej pomembno nalogo pri obeleženju obletnice. S svojimi
idejami bodo pokazali kreativnost in oblikovali logotip, ki
bo posvečen okroglemu jubileju. Petju starih ljudskih pesmi
pa bomo dodali še kakšno, ki nas vabi k praznovanju božiča
in nagovarja s toplino, iskrenostjo in prijaznim pogledom
na svoje bližnje.
Nastja Auguštin, učiteljica OPB
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Učenci so izdelali vrtavke …

Razstava maket stare šole na Levarju, Lahove
domačije in Polskavskega dvorca

Razstava ropotuljic, bobnov, zvončkov in 1. knjig

… in poiskali ter narisali stare
igrače.

Šestošolci so izdelali igre
Nejc P. To
je
gasilski
pas. Pripadal je mojemu dedu Petru. Pas
je uporabljal pri gašenju požarov. Pas je
star približno 50 let.
Dedi ga je prejel pri
pridružitvi k gasilcem
okoli leta 1970.
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Rok - Pekač je star več
kot 100 let. Dobila ga
je starejša soseda moje babice za poročno
darilo od svoje mame.
Pekač je torej šel iz
roda v rod.
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LIKOVNI NATEČAJ SECESIJSKA LEPOTICA

ZMAGA NA MALIH SIVIH CELICAH

2. 12. 2020 so v sklepnem delu spletnega dela Dneva odprtih vrat umetniške gimnazije likovne smeri razglasili rezultate likovnega natečaja Secesijska lepotica, ki je namenjen učenkam in učencem osnovnih šol. Tema je bila secesija in arhitekturne posebnosti poslopja Gimnazije Celje –
Center, ki je bilo zgrajeno leta 1912, in je eno redkih v celoti ohranjenih secesijskih javnih poslopij v Sloveniji.
Na natečaju je sodelovalo 35 avtoric in avtorjev iz 12
osnovnih šol s 33 likovnimi izdelki.
Podelili so šest enakovrednih nagrad in tri pohvale. Posebno pohvalo je prejel tudi učenec naše šole, Matija Zlatolas,
pod mentorstvom učitelja Ivana Tisaja. Iskrene čestitke!

Letošnja prva oddaja sezone Malih sivih celic je bila res
napeta. Po neverjetnem preobratu in zadnjem odločilnem
vprašanju so zmagali naši junaki, Gašper Koban, Jure Rečnik
in Matjaž Korošec. Iskrene čestitke tekmovalcem in mentorici Bojani Marin.
Če ste oddajo zamudili, si jo lahko ogledate na spletni strani Male sive celice pod zavihkom arhiv.

Nagrajena slika: Secesijska lepotica (Matija Zlatolas, 9. a)

ZMAGOVALCI NA DEBATNEM TURNIRJU
ACIN MEMORIAL – LIMBUŠ 2020

V soboto, 14. 11. 2020, je potekal 2. online debatni turnir,
na katerem so sodelovali naši devetošolci: Ela Bezovšek,
Melani Koropec in Miha Pečnik. Debate so odlično izvedli. Miha je bil 1. najboljši govorec, Melani 2 najboljša govorka, Ela 2. najboljša govorka med začetniki in 10. med
vsemi govorci. Ekipno so bili 4., 2 zmagi med tremi debatami. Debatni trditvi: Država bi morala omejiti individualno
porabo energije na posameznika. Šolanje na daljavo prinaša več škode kot koristi.

V oktobru je potekalo virtualno odprtje slikarskega srečanja 19. ACIN MEMORIAL Limbuš 2020 na temo KAKO UJETI
SREČO.
Udeleženke slikarske kolonije so bile učenke 8. b razreda:
Neja Miljkovič, Gaja Bajc, Lea Dihtero in Evita Baaron pod
mentorstvom učitelja Ivana Tisaja.
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Mentorica
Irena
Krajnc
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KULTURNI DAN PRAVLJICE 6. RAZRED

NARAVOSLOVNI DAN V 8. RAZREDIH

V četrtek, 8. 10. 2020, so imeli šestošolci kulturni dan na
temo pravljic.
Sledovi ljudske prozne umetnosti na slovenskem segajo
zelo daleč nazaj. Ker smo ponosni na našo kulturno dediščino, so šestošolci za domače branje prebirali slovenske
ljudske pravljice in jih na dan dejavnosti predstavili pred
razredom. Za en dan so se spremenili v prince, princese,
revne mladeniče, kralje, mačehe, vile in ostala pravljična
bitja ter na tak način utrjevali naučeno. Tekmovali so v
velikem pravljičnem kvizu, pripovedovali izbrane najljubše
pravljice domačega branja, prisluhnili so pripovedovanju
slovenskih ljudskih in pisali svoje na podlagi izbranih slik,
se preizkušali v skupinskem tvorjenju zmešanih in narobe
pravljic in še veliko drugega.

V 8. a, b in c razredu je 8. 10. 2020 potekal naravoslovni
dan. Učenci so spoznali debato, ogledali so si primer debate lanskih tekmovalcev na tekmovanju v debati. Nato so se
sami preizkusili v vlogi debatnih skupin in sodnikov, ki so
ocenjevali nastope govorcev. Vsi so se odlično odrezali in
pokazali, da znajo argumentirati in predstaviti svoje mnenje.

Po pravljicah v slovenščini je sledil še del v tujih jezikih. Pri
angleščini so se učenci pogovarjali o pravljicah v tujem
jeziku, spoznali življenjsko pot bratov Grimm in za konec zaigrali svojo moderno verzijo pravljice brata Grimm.
V 6. c sta nastali dve hudomušni pravljici. Moderni čevljar,
ki rad gleda MotoGP ter obožuje Marqueza, v drugi različici pa navija za kolesarja Rogliča. Nastopala sta tudi roparja, ki ukradeta televizor in govoreča jelenčka.
Bilo je poučno in zabavno.

Primer debate v 8. c – govorca iz skupine Bratci in Kenguruji se pozdravita pred postavljanjem
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NIČ NAS NE SME PRESENETITI
Na OŠ Antona Ingoliča in na obeh podružnicah so se 7. 10.
2020 nadaljevali načrtovani dnevi dejavnosti ob TEDNU
OTROKA.
Kulturni dediščini so sledile dejavnosti, ki jih izvajamo v
sklopu Zdrave šole pod skupnim imenom NIČ NAS NE SME
PRESENETITI. Ker pa smo ta dan razvijali kompetence podjetnosti, so dan dejavnosti načrtovali učenci skupaj z učitelji. Rdeča nit Zdrave šole je Čas za zdravje je čas za nas.
Zagotovo pa v letošnjem letu ne moremo mimo težav povezanih z aktualnim časom in razmerami, ki jih prinaša COVID19. Zato so bile delavnice za učence v prvi vrsti namenjene
uporabi programa Microsoft Teams, predvsem uporabi
spletnih učilnic, sicer pa so učenci spoznali še pisano paleto
možnosti od varnosti na internetu (ogled spletne strani Safe.si) do gibanja, zdrave prehrane, duševnega zdravja …
Spodnja Polskava (matična šola)

Šestošolci so si najprej ogledali film o varni rabi interneta.
Pogovarjali so se o pasteh na internetu in izdelali plakat na
temo »kaj je za splet in kaj ni«. Učili so se o zdravi prehrani
in njeni pomembnosti za razvoj otrok. Nato so se seznanjali
s posebnimi metodami sproščanja.

Naši prvošolčki so se s svojo učiteljico pogovarjali o zdravi
prehrani in zdravem načinu življenja ob tem pa se seznanili
tudi z nezdravo prehrano. Da pa naši
mali umetniki ne
bodo lačni, so sami
izdelali pogrinjek in
zdrav obrok.

Pod vodstvom svoje razredničarke so učenci 7. a razreda
spoznavali samega sebe in svoja močna področja. Naučili
so se, kako razvijati čustveno inteligenco, krepiti samopodobo in duševno zdravje. Naučili so se tudi, kako se povezati v razredu, spoznavali so različne socialne veščine in se
igrali socialne igre ter izvajali vaje za izražanje čustev. S
pomočjo družabnih iger so krepili medsebojne odnose in
sodelovanje.

Učenci 2. a razreda so si ogledali nekaj filmov iz spletne
strani Safe.si, ki so govorili o preprečevanju nesreč in kako
ravnati v primeru nesreče (požar, potres, padci, poškodbe
…), poslušali so zgodbe o Ježku Snežku in izdelali svojo sanjsko čelado ali kolo.
Tretješolci so se pogovarjali o zdravem načinu življenja, o
gibanju, zdravi prehrani in živilih. Potem so spoznavali prehransko piramido. Pri tem so se naučili, kako živeti zdravo
in kako spremeniti svoj način prehranjevanja na boljše.
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Z razredničarko Miro Balažič so učenci 5. a razreda na začetku dneva spoznavali spletne učilnice Teams, si ogledali
posnetke na spletni strani Save.si in se sproščali z vizualizacijo. Na koncu dneva so
se
naučili,
kako pripraviti
zdrav
obrok.

Tudi v 4. razredu so ob pogovoru o zdravi hrani nastajale
prehranske piramide. Spoznavali so, da so lahko zelo okusni
tudi zdravi prigrizki. Ker pa zdrav način življenja ni le zdrava
prehrana, so delavnico nadgradili še z gibanjem. Izvajali so
vaje za pravilno držo.
9

Učenci 7. b razredu so se seznanili z varno rabo interneta in
spoznavali nova orodja v programu Microsoft Teams. Nato
so s pomočjo Kahoota pripravili anketo o zdravi prehrani,
duševnem zdravju, varni rabi interneta in pomenu gibanja.
Na koncu pa so se še sprehodili v okolici šole in se igrali
socialne igre.
Učenci 8. a so že pred časom ugotovili, da pri delu od doma
potrebujejo znanje uporabe računalnika in nekaterih programov. Zato so se odločili, da bodo te težave skušali odpraviti tekom današnjega dopoldneva. Urili so se v uporabi
orodja MS Teams in prepoznavali pasti interneta. Poleg
tega pa so spoznali še 10 korakov do boljše samopodobe,
za češnjico na vrhu torte pa so poskrbeli, da je v razredu
zadišalo po slastnih piškotih in svežem čaju.
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Podobno kot 8. a razred se tudi so-sošolci iz 8. b poglobili
v varno uporabo interneta, spoznavali orodja MS Teams in
uporabljali spletne učilnice. Ker pa je kdaj pa kdaj tudi v
teh primerih pomembna medsebojna pomoč in spletni
bonton, jih njihova razredničarka in so-razredničarka podučita tudi o tem. Da pa se ne gibljejo le po internetu, so
pretegnili tudi svoje telo. Zaključili so z anketo.
Zelo podobno so si zastavili delo tudi devetošolci. Spoznavali so način delovanja spletnih učilnic (MS Teams). Raziskovali so varne načine uporabe interneta in si o tem ogledali film. Ker pa je za uspešno delo pomembno zdravje in
odpornost, so vključili tudi gibanje na svežem zraku.

hranske piramide ter se sproščali v gibalnih in plesnih igrah.
Učenci 4. c razreda so »Pripravljeni na vse«, kot so poimenovali svojo delavnico. V njej so si ogledali film o pasteh
interneta – Gajin svet. Pogovarjali so se o težavah učenja
na daljavo ter spoznavali spletno orodje MS Teams. Prav
tako so se pogovarjali o skrbi za higieno in zdravje ter ugotavljali, da je pomembno gibanje tudi v primeru šole na
daljavo, saj se veliko dela za računalnikom. Izdelali so prehransko piramido in plakate.

Pragersko (podružnica)
Tudi na Pragerskem smo mnenja, da nas ne sme nič presenetiti, zato se učimo in skrbimo zase. Na podružnični šoli
Pragersko smo dan dejavnosti namenili reku »Zdrav duh v
zdravem telesu« ter spoznavali, kako pomembno je vzeti
si čas zase in za svoje zdravje.
V 1. c razredu so izvedli delavnico Ko se igram, se tudi
učim. Učenci so si ogledali posnetke Safe.si ter spoznavali
dobre in slabe strani računalnika. Ugotavljali so, kakšne
pasti in nevarnosti spleta prežijo na otroke. Prav tako so
spoznavali, kako rokovati z elektronskimi napravami.
Učenci so izvedli praktično delo na portalu Učim.se.
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Učenci 4. e razreda so ponosni na to, da že veliko zmorejo
in so s svojo razredničarko prepričani: »Uspelo nam bo tudi
to!«. Tudi oni so si ogledali film o pasteh interneta ter namenili pozornost uporabi spletnega orodja MS Teams.
Učenci so predstavili recepte zdravih obrokov in pripravili
gibalne igre. Zavedajo se pomena skrbi za gibanje in zdravo
življenje. Učenci menijo, da jim bo današnja delavnica koristila pri delu v spletni učilnici, pri druženju, v službi in prostem času.
Učenci 5. c razreda so si ogledali filmček Gajin svet. Izvedli
so debato z argumenti ZA oziroma PROTI internetu. Spoznavali so, kako se uporablja Power Point ter pregledali svojo spletno učilnico. Učenci pa so pripravili in izvedli tudi
gibalne igre. O današnji delavnici sta povedala Tonka: »Bilo
mi je všeč, saj je bilo veliko poučnih posnetkov in filmov na
spletu« in Aljaž: »Bilo mi je všeč, najbolj film, saj je bil poučen.«

Delavnica v 2. c razredu je imela pomenljiv naslov:
»Znam!«. Ogledali so si posnetke Safe.si in se pogovarjali
o varni rabi interneta. Sledilo je delo s spletnim orodjem
MS Teams. Pogovarjali so se o
dobrih in slabih
učnih navadah,
razredničarka pa
jim je pripravila
tudi praktično
delo v klepetalnici Teams.
V 3. c razredu se
zavedajo, kako pomembno je, da smo varni in skrbimo za
svoje zdravje, zato so delavnico poimenovali »Zdravi in
varni«. Tudi tretješolci so si ogledali film o varni rabi interneta, pogovarjali so se o zdravem načinu življenja, predvsem so se osredotočili na higieno. Izdelali so svoje pre-

V 6. c razredu so prepričani, da je »Bolje preprečiti, kakor
lečiti«. Pogovarjali so se o zdravju in boleznih, o zdravih
živilih. Pisali so različna besedila na temo bolezni in zdravja;
navodila za uporabo, recepte, dramsko besedilo. Izvedli so
delo v skupinah, kjer so se preizkušali v različnih vlogah:
trgovcev, kupcev, maserja,.. Učencema Zoji in Timu je bila
10
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delavnica zanimiva,
želela pa bi se preizkusiti še v drugih
vlogah in nadgraditi
današnje delo.

Zgornja Polskava (podružnica)
V sklopu dneva Nič nas ne sme presenetiti so se v 1. b razredu pogovarjali o nevarnostih spleta, ogledali so si nekaj
posnetkov na spletni strani Safe.si, kjer so te nevarnosti
njihovi starosti primerno prikazane in na to temo izdelali
plakate.

Učenci 7. c razreda
pravijo: »Znam poskrbeti zase«. Pogovarjali so se o duševnem zdravju ter uporabili različna orodja: Kahoot, PowerPoint, asociacije,… Spoznavali so pomen gibanja, predvsem zdravega ukvarjanja s športom. Pogovarjali so se
tudi o aktualni tematiki v svetu in karanteni. Razgibali pa
so se z različnimi razteznimi vajami, ki jih lahko izvajajo
tudi doma. Ob vprašanju, kje jim bo današnja delavnica služila in koristila, je Filip dejal, da bo lažje ostal miren
med karanteno, saj bo znal uporabljati internet, Brina pa
je mnenja, da se bo boljše znašla v Teamsih ter pazila, kaj
objavlja na spletu, na družbenih omrežjih.

Tudi v 2. b razredu je tekla beseda o tem, kako uporabljamo splet v vsakdanjem življenju in učenci so si na to temo
ogledali posnetke na Safe.si, da so se poučili, kako varno
uporabljati internet. V računalniški učilnici so spoznali
spletne učilnice Teams. Pogovarjali pa so se tudi o zdravem
načinu življenja in se na koncu tudi zdravo posladkali.
3. b so dan prav tako preživeli ob pogovoru, kako uporabljajo splet, ogledali so si posnetke na spletni strani Safe.si in
spoznali svojo spletno učilnico. Niso pozabili niti na pogovor o zdravem načinu življenja, da bi pa vse skupaj popestrili, pa so si še sami pripravili okusen, zdrav obrok.

V 8. c razredu so poimenovali delavnico »Nad boleznijo
nekoč in danes«. Pogovarjali so se tudi o prehrani skozi
čas, kakor tudi o prehrani športnika. Spoznavali so pravila
spletnega bontona in primerjali pisanje pisem nekoč in
elektronskih sporočil danes. Seznanjali so se s pravili pisanja elektronskih sporočil.

Prav tako so v 3. d razredu govorili o varni rabi interneta,
ogledali so si video kotiček na spletni strani Safe.si, se naučili Tik-Tok ples in za obnovitev energije pripravili še zdrave
prigrizke (sadno – zelenjavna nabodala, smutije in pisane
zelenjavno-sadne krožnike). Mmm, sliši se odlično.
V 4. b so se precej namučili z vajami za pravilno držo telesa.
Spoznali so sproščanje z vizualizacijo in se poučili o moči
pozitivnih misli. O zdravi prehrani so izdelali plakat in si
ogledali nagrajen slovenski film Gajin svet, ki govori o pasteh, ki na nas prežijo na internetu.

Tudi v 9. c razredu so se pogovarjali o zdravem načinu
življenja in gibanju. Zapisali so svoja pričakovanja in asociacije na temo »Nič nas ne sme presenetiti«. Izvedli so igro
sestavljanja kvadrata. V telovadnici so izvedli različne
športne igre. Izvedli so tudi delavnico »To sem jaz«, kjer so
odkrivali svoje lastnosti in osvetlili svoj pogled nase. Učenca Jaš in Kristina sta dejala, da so se naučili, kako gledati
nase in na druge in da so se še bolj zbližali v razredu drug z
drugim.

Tudi v sosednjem, 5. b razredu, so izvajali vaje za pravilno
držo, se sproščali z vizualizacijo in si pripravili zdrave prigrizke, posladkali so se tudi s suhim sadjem. Ogledali so si
slovenski film Gajin svet in spoznali pasti, ki jih ima nepremišljena raba interneta.
V 6. b pa so učenci spoznavali pasti interneta in razmišljali o
varnosti na internetu. Spoznali so tudi orodje Microsoft
Teams in tam naredili nekaj nalog. Del svojega dneva pa so
namenili tudi pogovoru in razmišljanju o zdravi prehrani in
gibanju, opravili so tudi nekaj gibalnih nalog.
Člani novinarske skupine z mentoricami
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SPOZNAJ – VARUJ – OHRANI

hovo lepo prepevanje slovenskih ljudskih pesmi. Ti mali
umetniki so poskrbeli tudi za kreativno nadaljevanje pesmi,
katere so poznali tudi naši predniki.

Na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava in na podružnicah
Pragersko in Zgornja Polskava smo 6. 10. 2020 pripravili
dan dejavnosti v sklopu kulturne dediščine. Na ta način
želimo dediščino izpostaviti kot vseživljenjsko kategorijo.
S pomočjo delavnic so učenci obravnavali izjemno široko
področje kulture in z njo povezane naravne dediščine.
Učencem želimo sporočiti, da za kulturno dediščino in
prenašanje le-te skrbimo predvsem ljudje sami, saj jo bomo le tako lahko ohranili prihodnjim rodovom. Iskrice ljubezni do dediščine se krešejo v srcih številnih ljudi, zato je
prav, da to strast predajamo mladim. Dediščino želimo
vključiti v šolski vsakdan in v vseživljenjsko izobraževanje,
krasno pa lahko ob takih dnevih dejavnosti razvijamo tudi
kompetence podjetnosti, kjer izhajamo iz povezovanja z
lokalnim okoljem in s poudarkom na medgeneracijskem in
medvrstniškem sodelovanju.
Učenci so si izbrali in se razporedili v raznorazne delavnice.
In kaj vse so počeli?

V 5. a so učenci prebirali ljudske pravljice in spoznavali njihove značilnosti. Nato so se lotili izdelave gledališča
»kamišibaj«. To je leseno gledališče v katerega vstaviš slike
in jih ob pripovedovanju zgodbe povlečeš iz gledališča.
Učenci so ga tokrat izdelali iz kartona, sami narisali ilustracije ljudske zgodbice, ki so si jo tudi sami izbrali. Na koncu
so zgodbice predstavili.
Učenci 6. razreda so se za en dan prelevili v prave pesnike.
Spreminjali so besedila ljudskih pesmi v moderna ter jih
predstavili in zapeli na zabaven način. Poustvarjali so veliko
pesmi, kot na primer JAZ PA POJDEM NA GORENJSKO v JAZ
SEM ŠLA V TRGOVINO in še mnoge druge. Šestošolci so
dokazali, da so kos pesništvu in pripravljeni na nove izzive.
Učenci 7. a so primerjali šolanje nekoč in danes. Dan prej
so imeli nalogo, da intervjuvajo stare starše in starše, zamislijo se pa tudi o šolanju samega sebe (Intervju treh generacij). Delali so po skupinah in znanje prenesli na plakate.
Delavnice z naslovom Od prstnega do digitalnega odtisa so
na koncu začinili z varnostjo na spletu.
Znanje stavbne dediščine Zgornje in Spodnje Polskave so
pridobivali učenci 7. b razreda. Ustvarjali so po skupinah in
na koncu pridobljeno znanje delili z razredom skozi predstavitve. Sedmošolci so ugotovitve in govorne nastope primerjali med seboj.
GRADBENIŠTVO 8. a D.O.O; učenci so najprej poslušali
predstavitev etnologije, ki jim jo je predstavila Tina Žagar.
Nato so odšli na sprehod in si ogledali stavbno dediščino
Spodnje Polskave – gasilski dom, cerkev, volkov mlin, Mohorkova hiša… Po vrnitvi v učilnice so izdelovali makete in
risbe stavbne dediščine. Pripravili so tudi posnetke didaktičnih in interaktivnih iger.
V 8. b razredu so debatirali o prehrani nekoč in danes, se
seznanili s štajerskimi kmečkimi in meščanskimi jedmi v
preteklosti. Izdelovali so stare igre in igrače, nato pa se z
njimi igrali.

Spodnja Polskava (matična šola)
Pod naslovom Cvetlični vrtiček pred vrati, so prvošolčki
ustvarjali sončnične venčke za vrata. Za takšno popestritev
domov so poskrbeli tudi njihovi stari starši. S tem so otroci
obudili spomine, saj vedno bolj pozabljamo na neke vsakdanje običaje naših dedkov in babic. Z njimi je spomine
obujala učiteljica Branka Dornik Mesarič.
Učenci 2. a razreda so spoznavali bonton za najmlajše.
Primerjali so bonton danes in nekoč. Ustvarjali so za likovni natečaj. Na koncu dneva so iz papirja izdelali klobuk
prijaznih besed. Z izdelavo različnih likovnih izdelkov so se
ob zabavi umetniško izražali.
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Devetošolci so primerjali igre naših dedkov in babic in današnje. Povprašala sva nekaj učencev, kako se jim zdi in
odgovorili so:
 Nino je rekel, da je zelo zanimivo in da bi več krat morali to delati.
 Nea in Larisa sta dejali, da je zelo zanimivo in umetniško.
 Neni in Katji se je zdelo zanimivo in poučno in sta se ob
tem tudi zabavali.
 Melani in Žanet sta risali Slovenijo in določili, kje so
katere regije. To se jima je zdelo zabavno.
Matija pa je ustvarjal stripe, kar tudi sicer najraje počne in
pri tem zelo uživa.

Tretješolci so iz odpadnih materialov naredili rožice ter
posodice v katere so jih shranili. Z ustvarjanjem teh izdelkov so pridobivali na ročnih in umskih spretnostih. Njihov
izdelek je uporaben za dekoracijo, ki popestri vsakodnevni
obrok. S tem so tretješolci dokazali, da zmorejo in da lahko tudi iz odpadnih stvari naredimo nekaj lepega.

100,000

S temo kultura in dediščina skozi glasbo, so četrtošolci
pričeli s kvizom o glasbi. Po šoli smo lahko slišali tudi nji12

Ingoličev šolski dnevnik

Pragersko (podružnica)

Učenci 4. e razreda
pa so z učiteljico
Martino
Brmež
spoznavali kaligrafsko pisavo, oziroma
Karolinško minuskulo. Uporabljali so
pero in markerje.
Svoje znanje bodo
lahko uporabili za
okrasitev zvezkov,
za plakate, voščilnice … Izdelali so tablice s svojimi imeni.
Učenci petega razreda so skupaj z učiteljico Bredo Gril
spoznavali igre skozi »časovni stroj«. Izdelali so igre, ki so
se jih igrali otroci nekoč, raziskovali, kako se igrajo danes in
razmišljajo, kako se bodo igrali v prihodnosti. Raziskovali so
igre mlin, ristanc in gumitvist. Uporabljali so različne materiale: elastiko, kamenčke, papir, pisala, kredo…

Že prvi sončni žarki, ki so pobožali bogato kulturno dediščino Pragerskega, so naznanili veselo in poučno dogajanje
na podružniški šoli Pragersko. Učenci so zavzeto ustvarjali
v različnih delavnicah, katerih vsebino so izbrali in načrtovali skupaj s svojimi razredniki.
Učenci prvega razreda so spoznavali pomen ljudskega običaja ličkanja koruze. Z učiteljicama Aido Volavšek in Majdo
Vaupotič so izdelovali izdelke iz naravnega materiala –
koruze in ličja. Nastale so zanimivi izdelki, ki nam pokažejo, kako so se igrali otroci nekoč in kakšne igrače so si izdelali.

Učenci drugega razreda so razvijali ročne spretnosti v šivanju. Z učiteljico Vanjo Böhm so prebrali zgodbico Kdo je
napravil Vidku srajčico. Tudi naši drugošolci so Vidku šivali
srajčice in pri tem
uporabljali gumbe,
nitke,
šivanke,
voščenke in vodenke.
Zraven so tudi veselo
prepevali.
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Učenci šestega razreda so s pomočjo učiteljic Jerneje Zelenik in Barbare Jurista izdelali maketo izmišljenega mesta in
pri tem uporabljali različne materiale: karton, škatle, papir,
lepilo, barve… Poseben pomen so posvečali arhitekturnim
znamenitostim.

Tretješolci so skupaj z učiteljico Tinko Vravnik izvedli delavnico, v kateri so
izdelali maketo Pragerskega. Uporabili
so različne reciklirne
materiale; kartone in
naravne
materiale
ter hkrati spoznavali
zgodovino Pragerskega. Tako so izvedeli
tudi, katera je najstarejša stavba na Pragerskem. Današnja
delavnica jim bo koristila tudi v projektu Pasavec.

V sedmem razredu so se z učiteljicama Mileno Čakš Karpov
in Karmen Vajngerl posvečali kaligrafski pisavi. Uporabljali
so peresa in izdelali plakat, na katerega so pisali z osvojenim znanjem pisanja s kaligrafsko pisavo.
Učenci osmega razreda so se s svojo razredničarko dogovorili, da bodo doma poslikali starine – predmete, ki so jih
nekoč ljudje uporabljali za življenje in delo. Fotografije so
nato v šoli ovrednotili, se o njih pogovarjali. Nato so ustvarjali knjigo, v kateri so slike in zgodbe teh predmetov. V delavnici sta jim pomagali učiteljici Metka Štebih in Mirjana
Vračun.
Devetošolci so se ukvarjali z arhitekturo Pragerskega. Z
pomočjo učiteljev Davida Lešnika in Bojane Marin so spoznavali kraj. Raziskali so, katere stavbe so zabeležene v registru kulturne dediščine. Izvedeli so, da je teh stavb osem.
V skupinskem delu so proučevali znamenitosti stavb in se
nato odpravili na sprehod po Pragerskem in si arhitekturo
stavb tudi ogledali.

Učenci 4. c razreda so z učiteljico Marjetko Šetar izvedli
glasbeno obarvano delavnico, v kateri so se naučil ljudsko
pesmico: Ko sem v šolo hodil. Izdelali so vsak svoj lončeni
bas ter plesali ljudske plese. Spoznali so tudi ljudsko glasbilo citre, ki jih je prinesla v šolo učenka Vesna.
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Zgornja Polskava (podružnica)

trebne detajle.
4. b se je najprej podal na opazovalni sprehod po Zgornji
Polskavi, kjer so si ogledali stare stavbe, ki krasijo naš kraj.
Ogledali so si Hermanovo hišo, dvorec, gasilski dom, Lahovo in Minkino domačijo. Stare stavbe so si zelo pozorno
ogledali, saj so v šoli nato te stavbe tudi likovno upodobili.
Razmišljali pa so tudi o tem, v kakšne namene bi lahko danes služila graščina in našli so kar nekaj zelo zanimivih idej.

Šolski novinarji smo se z radovednostjo sprehodili po učilnicah na podružnični šoli Zgornja Polskava in učence povprašali, kaj so počeli.
Prvošolci so se
pogovarjali o ljudskih glasbi in spoznavali glasbila, na
katera so igrali
učenci, ki so našo
šolo
obiskovali
nekoč. Tudi sami
so se preizkusili v
izdelavi glasbil, saj
si je vsak ustvaril
svoj boben in ropotuljico.
Svoja glasbila so seveda tudi preizkusili in nanje muzicirali.

5. b je v šolo prinesel stare predmete in so si o njih pripovedovali zgodbe, kot so to počeli nekoč. Pogovarjali so se o
tem, kako je bilo nekoč na šoli, še posebej so izpostavili
šolstvo na Zgornji Polskavi, ki letos praznuje 200 letnico.
Učenci so nato združili moči in skupaj pripravili plakate, za
konec dneva pa so se naučili še pesem Stoji učilna zidana.
Najstarejši na naši
šoli, 6. b, pa je dan
preživel tako, da so
se najprej poučili o
kulturnih znamenitostih in nato razmišljali o tem, kam
bi peljali turiste, ki
bi prišli na Zgornjo
Polskavo. Veliko so
raziskovali,
iskali
slikovno gradivo in pripravili predstavitve. To delo jim je
bilo zelo všeč. Nato pa so se še sami preizkusili v ustvarjanju lastnih iger, kot so to otroci počeli včasih, in so si izdelali veliko različnih družabnih iger.

V 2. b razredu so se pogovarjali o tem, kako je bilo na šoli
v starih časih. Ugotovili so, da so bili učitelji nekoč zelo
strogi. Prav tako so spoznali nekaj zanimivosti o prvem
učitelju, Simonu Pernatu, ki je učil na Zgornji Polskavi.
Ogledali so si
njegovo fotografijo, ki jo imamo
na šoli ter šolski
zvonec iz prve
šole, ki še danes
krasi našo šolo.
Po vzoru tega
zvonca, je nato
vsak izdelal svoj
zvonček.
3. b je spoznaval zgodovino šolstva. Ogledali so si posnetke o tem, kako je pouk potekal nekoč. Ugotovili so, da je
danes marsikaj precej boljše. Nato so se preizkusili v lepopisju; pisali so s črnilom in nekateri so napisali celo svoje
prve knjige, drugi pa so se preizkusili v prepisu besedila
Šolske postave. Pravijo, da jim je bil današnji dan zelo
všeč.

300,000

200,000

100,000

S tem dnem smo v sklopu kulturne dediščine z vsemi dejavnostmi na Zgornji Polskavi otvorili tudi praznovanje 200
letnice šolstva, ki jo obeležujemo v tem šolskem letu. Učenci so bili nad današnjim dogajanjem navdušeni, nastali so
tudi zelo zanimivi izdelki, ki sedaj krasijo naše hodnike.

V 3. d razredu je bilo zelo barvito, saj so učenci v treh skupinah ustvarjali makete starih stavb iz odpadnega kartona.
Nastale so makete stare šole na Levarju, Lahova domačija
in
Polskavski
dvorec. Takšno
delo jim je bilo
zelo všeč in
ugotovili so, da
morajo biti zelo
natančni in svojim
maketam
dodati vse po14
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JESENSKI ŠPORTNI DAN

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

Učenci prvega triletja naše matične šole in obeh podružnic
smo obeležili prvi slovenski dan športa na še posebej
športno aktiven način.

23. septembra smo prvič v zgodovini samostojne Slovenije
obeležili novi državni praznik: Dan slovenskega športa.
Dan, ki je posvečen zavedanju pomembnosti telesne dejavnosti za naše zdravje, prav tako pa tudi za prepoznavnost
Slovenije v svetu, kot so to trenutno dokazovali slovenski
kolesarji. Dan je namenjen promociji športa in telesne aktivnost v najširšem pomenu.
Želimo si, da bi vsak po svojih močeh s telesno dejavnostjo
izrazil svoj odnos do športnega udejstvovanja ter, da bi
spoznal številne pozitivne učinke, med katerimi so predvsem krepitev telesnega in duševnega zdravja, spodbujanje
pozitivnih vrednot in povezovanje državljanov Slovenije.

Že zjutraj smo vzeli pot pod noge in se odpravili na jesenski pohod, vsak razred pa jo je ubral v svojo smer. Čeprav
je najprej kazalo, da se bomo sprehajali med dežnimi
kapljicami, se je vreme nato spremenilo in nas občasno
razvajalo tudi s sončnimi žarki.
Med potjo smo opazovali kakšne darove nam podarja jesen:
bogato polne
vinske trte, orehe,
buče pa tudi kak kostanj smo že našli. Iz
vinogradov so se oglašali klopotci in nas
pozdravljali.
V naravi smo preživeli
zares prijeten dan.

300,000

200,000

100,000
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UTRINKI Z DELAVNIC POPESTRIMO ŠOLO

300,000

200,000

100,000

saj nam bo v zimskem času služila kot čaj. Lotili smo se pridobivanja semen. Iz zrelih pridelkov paprike, kumare, paradižnika in bučke smo očistili semena in jih pripravili za sušenje ter zanje izdelali vrečice. Spoznavali smo različna semena, domača in kupljena ter preučevali podatke na semenskih vrečicah. Spoznali smo različne rože, ki se razmnožujejo s pomočjo listov in se tudi sami preizkusili v gojenju svoje
rože. Izbrali smo kalanhojo, ki smo ji odrezali vejice in jih
postavili v kozarce z vodo. Izpopolnjevali smo svoje kuharsko znanje. Pripravili smo različne palačinke, od navadnih
do ameriških z dodatkom jabolk
in gratiniranih. Slastna je bila
tako jabolčna kot sirova pita ter
piškoti, ki so nastali iz odvečnega krhkega testa. Naučili smo se
pripraviti kvašeno testo, iz katerega smo s pomočjo ročnih
spretnosti,
izdelali
dišeče
rogljičke. Spoznali smo dele
računalnika in si jih tudi pobližje
ogledali. S pomočjo poučne
spletne didaktične igre smo dečku Janku pomagali sestaviti
računalnik, ki mu ga je uničila strela. Preučili smo tipke na
tipkovnici, nato pa se urili v uporabi črk, številk in znakov

V mesecu septembru in oktobru smo se z veseljem znova
družili na različnih delavnicah v okviru projekta Popestrimo šolo. Na ustvarjalnih delavnicah smo ustvarjali različne
izdelke. Za ustvarjalen začetek šolskega
leta smo si izdelali
ogromne svinčnike.
Sledila je izdelava
jesenske dekoracije.
Iz papirja smo izdelali zabavne koruze,
gubali smo ježke in
pletli mrežo za želode. Da bi pregnali
grde sanje, smo izdelali lovilec sanj iz odpadne embalaže
in volne. Pred nočjo čarovnic so nastali strašni duhci iz
filca in tudi iz papirja. Igrali smo se različne igre. Lepo vreme smo izkoristili za razne
igre in poligone na prostem.
Gubali smo letala in z njimi
ciljali v tarčo z luknjami, ki
smo jo obesili na podboj vrat.
Izdelali smo si rakete, ki smo
jo s pomočjo slamice odpihnili
v zrak. Za krepitev motoričnih
spretnosti pa so nastali lovilci
žogic. Naše prijateljice knjige
so nas navduševale z različno
vsebino. V svet domišljije nas
je popeljala pravljica V naši
šoli je kača. Na potrpežljivost
nas je navajala knjiga Medved
in potrpežljivost. Spoznali smo
tudi medveda Bruna, ki je pretiraval z uporabo mobilnega
telefona. Da prijatelja spoznaš
v nesreči, smo spoznali skozi
vsebino pravljice Kako je ježek
našel prijatelja. Preizkusili smo
se v branju knjige Mala čarovnica Lili in divji duhovi. Po vsakem branju pa je sledil ustvarjalni del, kjer so nastale kače,
medvedi, telefoni,
ježki in duhci.
Šolska gredica je
bila že pošteno
zaraščena,
zato
smo z nje populili
plevel, jo prekopali in pripravili na
jesensko sajenje.
Pobrali smo meliso, ki smo jo pripravili na sušenje,

na njej ter se pomerili v hitrostnem iskanju črk. S spretnimi
prstki smo se preizkusili v šivanju. Potrebovali smo veliko
volje in vztrajnosti, da smo se naučili napeljati nitko in narediti vozel. Nato je šlo lažje in prvi šivi so nam šli dobro od
rok. Tako dobro, da smo se lahko lotili šivanja prvih izdelkov. Sešili smo buče in
gobje hiške. Starejši in
izkušenejši učenci pa
so si sešili gobjo hiško,
torbice za čez ramo in
razne okraske za noč
čarovnic.
V času šolanja na daljavo vas vsak teden
čakajo različne zanimive dejavnosti, s katerimi boste popestrili svoj prosti čas. Najdete jih na šolski
spletni strani, pod zavihkom Popestrimo šolo. Tako boste
svoj prosti čas preživeli aktivno, k sodelovanju pa lahko
povabite še ostale člane vaše družine, saj bo tako še bolj
zabavno.
Simona Turner, izvajalka projekta Popestrimo šolo
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JESENSKE ČAROVNIJE V 1. A

1. B RAZRED SE PREDSTAVI

Prvošolci smo VSEMU KOS! Tudi šolanju na daljavo.
Drugačen, pa vendarle zanimiv, je bil pouk od doma. Še
posebej zanimivo je bilo vsako jutro srečanje sošolcev in
sošolk z učiteljico kar preko računalnika.
Vsak dan smo pridno sledili navodilom v spletni učilnici, ki
nam jih je pripravila učiteljica, in prav vse naloge smo redno in vestno opravili. Učiteljica nas je ves čas hvalila, no …
mi pa se lahko tudi sami pohvalimo, saj smo doma ustvarili »jesenske čarovnije« iz odpadlih jesenskih listov. Bravo,
MI! Povabljeni k ogledu naših izdelkov.
Učenci 1. a z učiteljico Branko

Učenci 1. b razreda so pogumno zakorakali v prvi razred.
Spoznali so učiteljici, raziskali šolske prostore ter se z navdušenjem igrali na novem, velikem igralu.
A že kmalu so spoznali, kakšno je učenje na daljavo. Vendar, kot sami pravijo, se je tudi od doma šolati lepo. Poleg
šolskega dela, katerega vestno in sproti opravljajo, s svojimi
starši, bratci in sestricami, počnejo zelo zanimive stvari.
Zelo radi se preizkusijo v peki piškotov in kruha, pri pripravi
zdravih prigrizkov, ustvarjanju, pa tudi v domačih opravilih
ter z veseljem delijo fotografije s svojimi sošolci ter učiteljicama.
Ana pa z veseljem vzame v roke svojo harmoniko ter zaigra
svojim sošolcem za rojstni dan kar preko računalnika.
Učenci 1. b z učiteljicama

Emili Robar Čavničar

Klemen Brbre

Erin Isabella Canjuga

Anže Ledinek

ČEBELICA ANA
Ana Vaupotič, 1. b
Julija Gomboc

300,000

Tian Pleteršek

Ella Štern

200,000

100,000

ČUDEŽNI LEŠNIKI

Leo Orthaber
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RESNIČNA ZGODBA O BOŽIČKU

ZAČETNI KORAKI 1. C

Nekoč je živela punčka Ana. Na božično noč je videla
Božička. Božiček se je prestrašil. Vprašala ga je, če mu lahko pomaga raznositi darila. Božiček je odgovoril, da mu
lahko pomaga. Ko sta raznosila darila, se je vrnila domov.
Starši so spali in niso opazili, da Ane ni bilo doma. Ana je
bila vesela, da je spoznala Božička in se je peljala s sanmi.
Dogodivščina je bila vedno Anina in Božičkova skrivnost.
Ana Vaupotič, 1. b

Prvega septembra je štiriindvajset prvošolcev pogumno
zakorakalo skozi vrata podružnične šole na Pragerskem. V
septembru so se učenci privajali na novo okolje, srečevali
so se z novim načinom dela, predvsem pa smo se vsi skupaj
spoznavali tako, da smo se veliko pogovarjali in bili v družbi
drug drugega.
V oktobru so prvošolci že pridno izpolnjevali naloge v delovnih zvezkih, z ustvarjanjem pridobivali spretnost s prstki,
se urili v orientaciji ter svoje znanje pridobivali in ga krepili
skozi različne igrive dejavnosti. Seveda so jim bile najbolj
všeč dejavnosti, ki so vključevale gibanje, še posebej pa
tiste, ki smo jih izvajali v naravi. Z napolnjenimi torbicami s
šolskimi potrebščinami so se učenci odpravili prvim počitnicam naproti.
Po počitnicah, pa se je dom spremenil v šolo in soba je postala učilnica, učenci in učiteljici pa smo ostali vseeno povezani s pomočjo računalnika na daljavo.
Kljub drugačnim razmeram, se še vedno učimo. Urimo se v
poslušanju, z risanjem, pisanjem in ustvarjanjem razvijamo
ročne spretnosti, se gibamo, štejemo, spoznavamo črke,
opazujemo naravo in pojemo. Učenci svoje delo zelo vestno opravljajo, kar je razvidno na fotografijah, ki jih naši
prvošolci prilagajo kot dokaz o učenju. Pa si jih oglejte tudi
vi!
Z učiteljico Majdo sva zelo ponosni na odziv in na delo vseh
najinih prvošolčkov.
Učiteljica Aida Volavšek

LIKOVNI IZDELKI UČENCEV IZ 1. B

Juš Zelenik

Nuša Jelen

Valentina Zorko

Eva Goričan

Mark
Kapelar

300,000

200,000

100,000

Aljaž
Topolovec
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JESENSKO USTVARJANJE V 2. A

Izdelki
1. c

300,000

200,000

100,000
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ČETRTOŠOLCI NA SPODNJI POLSKAVI
To šolsko leto smo pričeli s pesmijo v NOVI UČILNICI.

Kekčeva, Dan ljubezni, Po Koroškem po Kranjskem … Pravkar se učimo Merry Christmas everyone.
Veliko smo ustvarjali pri likovni umetnosti, izdelali smo
škatlico iz lesa in spoznali nov predmet DRUŽBA.
Pisali smo, računali, se igrali in učili.
Meseca oktobra smo velikokrat obiskali računalniško učilnico in se učili uporabljati računalnik.
Ker smo morali ostati po počitnicah doma, smo za šolsko
delo poprijeli malo drugače.
S poukom pričnemo že ob 8.00. Nekateri so še v pižami … S
pesmijo začnemo, se pogovorimo, včasih nasmejimo. In že
je na vrsti nova učna snov, računanje, telovadba, petje,
risanje, razmišljanje …
Ampak pri likovni umetnosti smo odšli iz hiše in izdelali
izdelke iz naravnih materialov.
Ilustrirali smo pravljice in izdelali lutke. Veliko pišemo, beremo in tudi plešemo.

KULTURNA DEDIŠČINA V 3. A
Učenci 3. a razreda smo se poigrali z naravnimi materiali in
nastali so dekorativni izdelki. Osrednja rožica je izdelana iz
koruznega ličja, ki so ga za dekorativne namene uporabljali
že v preteklosti. Do300,000
mišljija ne
pozna
200,000 meja in to
se vidi na
fotografiji.
100,000
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USTVARJALCI IZ 5. A

SNEŽINKA, KI JE ŽELELA POSTATI BALERINA

ZIMSKA PRAVLJICA

Nekega jesenskega dne se je Simona odločila, da gre ven na
zrak. Mama ji je svetovala, da naj se toplo obleče, saj je
zunaj mrzlo.

Vsi smo zunaj, tu je sneg,
mi podimo se na breg.
Miha, Luka, Mojca, Maša,
zima res je čisto naša!

Simona se je hitro oblekla in odhitela ven. Nekaj časa je
sedela na gugalnici in se dolgočasila. Nato pa se je spomnila na oddajo talentov, kjer je deklica njenih let plesala balet. Odločila se je, da poskusi narediti pirueto. Uspelo ji je.
Čez nekaj časa pa je videla, da so iz neba začele padati snežinke. Zelo visoko pa je bila ena majhna snežinka z imenom
Snežka. Ko je zagledala Simono plesati balet, se je odločila,
da se preizkusi tudi ona. Na začetku ji ni šlo dobro od rok,
ampak čez nekaj časa, je ugotovila tehniko. Nato je napočil
čas, da zapusti oblak. Ko se je začela spuščati, ji je bilo malo
dolgčas, ampak je ugotovila, kako bi se lahko zamotila. Glede na to, da obožuje balet, si je mislila, da lahko poskusi
tudi v zraku. Odlično ji je šlo. Ko so prispeli na tla, je Snežka
priredila predstavo. Postala je prava zvezda, saj je bila edina snežinka na svetu, ki je znala plesati balet. Vsak drugi
dan je imela predstavo in je zelo zaslovela. Prihajale so snežinke iz vsega sveta in bile navdušene.

Lica vsa so že rdeča,
to za nas je zimska sreča.
Le snežinka padla je na tla
in to je prava zimska pravljica.
Zala Teskač, 5. a

Napočila je pomlad in sneg se je začel taliti. Mala Snežka je
vprašala mamo in očeta, če se bo ona tudi stalila. Starša sta
ji odgovorila, da se vsaka snežinka enkrat stali. Nato je zaplesala še svoj zadnji ples. Ko je bilo plesa konec, je Snežka
postala le še kapljica vode.

Aleks Vesnicer, 5. a
ČAROVNICA MED NAMI

Maruša Hipolita Canjuga, 5. a
Čarovnica, joj, čarovnica,
priletela je v vas
in se zaletela v nas.

MAČKA IN MIŠ

Mi smo rekli ojmejoj,
čarovnica pa gremo v boj!

Nekaj v grmu zašumi,
lev iz njega zarenči,
miška mačko zdaj lovi
in vsem se to normalno zdi.

Vsi so tepli se, kričali,
dokler snega ni bilo med nami.

Mačke v luknjah zdaj živijo
in se miši zelo bojijo,
miši mačke zdaj lovijo
in jih levu razdelijo.

Ko pa snegec je prišel,
vsi pobegnili so v hlev.
Tam se vse lepo konča,
ko kravica čarovnico pokonča.

Lev mačke v temo skrije,
in noč prehitro mine.
Kar naenkrat pa,
mačka je zagledala,
majhno, čisto majhno miško
in jo skrila v svojo hiško.

Vsi zakričijo JUHUHU,
čarovnice ni več tu.
300,000

Nika Kampl, 5. a

200,000

Mačka miši se ni več bala,
a vseeno sama je ostala.

100,000

Ema Lekić, 5. a
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VESELI DECEMBER

da želi uničiti božič. Oh, Dejan, veliko ljudi si to misli o meni. Dejan je dobil idejo, da bi ga sprejeli v njegovo družino. Grinč je zelo dvomil v to. Dejan je svoji družini povedal, kaj vse je že Grinč doživel v svojem življenju. Z
največjim veseljem so ga sprejeli kot člana družine Antolič. Grinč je bil seveda zelo vesel.
Vsi skupaj so preživeli lep božič in živeli lepo življenje.

Božiček že prihaja in
mrzlo postaja.
To je res veselje,
ker izpolnijo se ti vse želje.
Zunaj sneži in kepamo se vsi.
Lučke že gorijo in zvončki zvonijo,
jelenčki pa hitijo, da darila
razdelijo!

Jeanette Novačan, 5. a

Sneg je že skopnel in
ognjemet vzletel.
Božič se poslavlja in
novo leto 2021 nas pozdravlja!
Ema Lekić, Ela Gornik, 5. a

Kim Paj, 5. a

Nika Kampl, 5. a

Kim Paj, 5. a

STRAŠNA BOŽIČNA ZGODBA

300,000

200,000

100,000

Bil je 23. december, ko se je zgodilo nekaj strašnega.
Bila je zima in čisto navaden decembrski dan. Ob treh popoldan so pri družini Antolič postavili jelko in jo okrasili.
Ko je šel sin Dejan v klet po lučke, je zaslišal nekakšne
čudne, neznane glasove. Šel je pogledat in zagledal je zelenega, visokega Grinča. Lahko si
mislite, kako se je Dejan prestrašil,
ko ga je zagledal. Vprašal ga je, kaj
počne tukaj. Grinč mu je odgovoril,
da je osamljen in da si je odšel iskat
prijatelje. Dejan mu ni verjel. Grinč
mu je želel dokazati, da govori resnico, zato ga je odpeljal v njegov dom
in mu dokazal, da nima nikogar, ne
prijateljev, ne družine, skratka nikogar, ki bi ga imel rad. Dejan se je
počutil krivega in začel je jokati. Grinč ga je vprašal, zakaj
joče. Dejan mu je odgovoril, da mu je zelo žal, ker je mislil,

Jakob Ivančič Premzl, 5. a

Maruša Hipolita Canjuga, 5. a
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DRUGOŠOLCI USTVARJAMO TUDI NA DALJAVO

3. C USTVARJA
ČAROBNI KUŽA IN ZMAJ
Nekoč sta v gradu živela zmaj in kuža. Kuža je imel čarobne
moči, zmaj pa ne. Vsak dan sta pričarala ljudem hrano in
oblačila, otrokom pa kekse in igrače.
Nekega dne je prišel zmajev oče. Oče zmaj ni imel rad kužkov, zato ni pustil svojemu sinu , da živi z njim. Zmaju to ni
bilo všeč, saj je imel kužka rad, kužek pa je bil tudi njegov
edini prijatelj. V očetovem kraljestvu pa ni bilo veliko hrane. Kuža je šel sam tja in pričaral veliko hrane.
Vsi so bili srečni, da so dobili veliko hrane. Od takrat naprej
so vsi zmaji imeli radi kužke.
Julija Stanković, 3. c
VILA IN BRINA REŠITA BOŽIČ
Nekoč je živela Brina. Želela si je čaroben božič. Tistega
božičnega večera je Božiček izgubil darila. Potreboval je
pomoč, zato si je izbral Brino, da mu pomaga. Brina je bila
zelo vesela, ker lahko pomaga.
Takoj se je odpravila iskati darila. Odšla je v čarobni
gozd, kjer so živela
čarobna bitja. Videla je vilo in jo
prosila za pomoč.
Vila je rekla: » Videla sem, kje je Božiček izgubil darila. Pridi! Pomagala ti
bom.« Šli sta naprej in srečali čarovnika, ki jima je pokazal
pot. Čez čas sta prišli na cilj in Božičku vrnili darila. Božiček
je bil zelo vesel in se zahvalil, da sta rešili božič.
Tinkara Dvoršek, 3. c
ČAROBNA VILA
Čarobna vila je bila zelo prijazna. Imela je prijateljico Tino.
Imeli sta čarobne moči. Tam je bilo veliko ljudi in čisto vsi
so bili veseli.
Nekje, malo bolj daleč, je živel nesramen škrat. Nekega dne
jima je ukradel čarobne moči. Vsi so se spraševali kaj naj
naredijo. Nečesa so se spomnili. Rekli so, da se bodo trudili,
da dobijo moči nazaj. Takrat pa je prišel domov škrat in
videl, da je sam. Bil mu je dolgčas in je zaspal. Sanjal je kako se je igral s prijatelji. Ko se je prebudil, je pomislil, kaj če
ne bi bil nesramen. Potem se je odločil, da bo prijazen. Šel
se je opravičit vsem ljudem v vasi in postali so prijatelji.
Vrnil jim je čarovnijo.
Od takrat so vsi ljudje v tej vasi prijatelji. Tudi nesramen
škrat je postal prijatelj z vsemi iz vasi. To je postala najbolj
srečna vas na svetu.

300,000

200,000

100,000

Pripravili učenci 2. c z učiteljico Vanjo Böhm

Kaja Stojanović, 3. c
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TRIJE PRIJATELJI

lične obeske iz barvnih perlic in ostalega materiala, ki so
krasili učenčeve torbe in peresnice.

Pred davnimi časi je v gozdu pod košatim grmom živel
ježek Tinček. Vendar ježek Tinček ni živel sam v tem gozdu. Nedaleč stran sta živela veverička Lili in polžek Zlatko.
Ježkov dom je bil urejen, čist in dobro skrit. V svojem domu pa se ni počutil dobro. Bilo mu je dolgčas. Pogrešal je
prijatelje. Odločil se je, da gre poiskat prijatelje. Ko je tekal
po gozdu sem in tja, je iz drevesa skočila veverička. Ježek
Tinček se je zelo prestrašil! Veverička Lili se mu je opravičila, ker ga je prestrašila. Veverička je ježka prosila, če bi bila
prijatelja. Tudi ona je bila sama. Povabila ga je v svoj dom.
Ker pa ježek ni znal plezati po drevesu, je povabil veveričko Lili v svoj dom. Na poti v ježkov dom sta srečala polža Zlatka. Vprašala sta ga, kam je namenjen. Povedal je, da se doma dolgočasi. Zato po gozdu išče prijatelje,
s katerimi bi se igral. Dogovorili so se, da bodo tekmovali
kdo bo prvi v svojem domu. Seveda je bil polžek prvi, ker
nosi hiško kar na svojem hrbtu. Po končanem tekmovanju
jih je ježek povabil v svojo hišico in jih pogostil z gozdnimi
sadeži. Postali so dobri
prijatelji.
Vsak dan so
se
skupaj
igrali. Morda
pa bodo našli
še kakšnega
prijatelja, ki
se dolgočasi
sam doma.

Ko se je narava obarvala in je nastopila jesen, smo v oddelku podaljšanega bivanja opazovali spremembe v naravi,
naučili smo se jesensko pesem, zaplesali pa smo tudi jesenski ples. Učenci so pridno nabirali jesenske sadeže, iz njih
pa smo ustvarili pravo jesensko razstavo. Iz različnega materiala in jesenskih plodov smo okrasili šolski hodnik ter
razstavili sovice iz papirja, ježke, možičke iz koruze in čebule, mušnice iz papirja ter polžke iz jesenskih semen.

Izdelki učencev 1. c (OPB)
Nismo pa pozabili jesensko obarvati in okrasiti tudi naše
šole, saj naša šolska okna krasijo čudovite rdeče mušnice,
šolski hodnik pa hudomušni jesenski možički.

Izdelki učencev 3. c (OPB)

Evelin Arnuš, 3. c
Učenci prvih razredov so se zelo veselili prihajajočih počitnic in praznikov, še posebej noči čarovnic. V ta namen smo
ustvarili zanimive in strašne izdelke, med drugim tudi pajke, duhce in čarovnice iz barvnega
papirja in ostalega materiala.

USTVARJAMO V ODDELKU PODALJŠANEGA
BIVANJA
Učenci prvega razreda so bili zelo navdušeni nad delom in
ustvarjanjem v podaljšanem bivanju, saj so se dela že v
prvem tednu lotili z veliko mero motivacije, ustvarjalnosti
in izvirnosti. V mesecu septembru so sprva izdelali različne pripomočke za učenje ter hrambo šolskih potrebščin.
Tako so izdelali zanimive kazalnike iz mos gumija, iz barvnega papirja pa so izdelali stojala v obliki mušnic za kulije,
barvice in ostale šolske potrebščine. Izdelali smo tudi raz-

Mesec september je mesec začetka,
novih spoznanj in novih prijateljev.
Učenci 3. c razreda so že od začetka
mojega prihoda zelo ustvarjalni,
pripravljeni na nove izzive in motivirani za vsako idejo. Vsi izdelki so
vedno izdelani zelo skrbno in z velikim veseljem. V podaljšanem bivanju smo veliko ustvarjali,
se zabavali in skupaj veselili. Učenci so si ustvarili drevo s
svojimi odtisi rok, ki je tako postalo jesensko razredno drevo.
Obeležili smo tudi teden otroka, in sicer tako, da smo pripravili plakat z barvnimi pisemskimi ovojnicami, v katerih
so učenci zapisali svoje želje, ki smo jih dnevno tudi uresničevali.
Ustvarjali smo na temo jeseni in nastali so čudoviti, jesensko obarvani izdelki, ki krasijo razred. Ugotovili smo, da

300,000

200,000

100,000

Izdelki učencev 1. c (OPB)
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lahko iz marsikaterega
starega,
odpadnega
materiala nastane čudoviti izdelek. Tako so iz
kozarcev za vlaganje in
jesenskih listov nastale
krasne jesenske laterne,
ki dajejo lep, jesenski
pridih. V mesecu oktobru, ko praznujemo dan
reformacije, smo pripravili razredno knjigo, kjer

300,000

200,000

100,000

VTISI O POUKU NA DALJAVO UČENCEV 4. C
 Meni je všeč, ko smo na klicu in ko imamo angleščino.
Sicer mi je vse všeč. Ampak ne tako kot v šoli. (Daša)
 Pouk na daljavo mi je kar všeč, čeprav pogrešam sošolke
in sošolce. Pogrešam pa tudi učiteljevo razlago. (Rene)
 Pri pouku na daljavo mi je všeč delo z računalnikom. Ni
pa mi všeč, ker se ne moremo družiti s sošolci in naloge
težje opravim. (Tijan)

so zbrane pesmice in
zgodbice učencev z
naslovom PRAVLJICE
IN PESMICE OD 3. C
RAZREDA. Tako smo
prikazali, kako pomembno je pisanje in
tudi branje za naš slovenski jezik. Čeprav
noč čarovnic ni slovenski praznik, a ga imajo otroci zelo
radi, smo izdelali strašne duhce iz kavnih filtrov in slamic
ter buče iz papirnatih krožnikov. Največje veselje in iskrice
v očeh pa je bilo pri izdelovanju
čarovniških zapestnic, ki so
krasile roke učencev. Tudi na
temo dneva spomina na mrtve
smo izdelovali. Nastale so čudovite lesene svečke, ki so jih
učenci odnesli na grobove svojih bližnjih.
Učenci prvih in tretjih razredov so tudi risali in sodelovali
na likovnem natečaju “Frida na potepu.”
V ta namen so nastale krasne risbe in slike, pri katerih ni
manjkala otroška ustvarjalnost, izvirnost in seveda otroška domišljija.
Tudi v drugem razredu
smo ustvarjalni. Učenci
so ustvarjali na temo
jeseni v različnih in pestrih likovnih tehnikah. V
tednu, ki smo ga namenili prometu in varnemu
prihodu v šolo, so učenci
ustvarili prometne znake. Pred počitnicami so izdelali čarovnice in pajke. Vedno
pa veliko ustvarjamo tudi na področju glasbe, saj pojemo
različne tematske pesmi, se ob glasbi gibamo, ustvarjamo
z lastnimi telesnimi tolkali in plešemo.



Pouk na daljavo mi je zelo všeč, še posebej mi je všeč,
da sodelujemo preko video klica. (Zala)



Všeč mi je pouk na daljavo, vendar pogrešam pouk v
šoli. Pogrešam tudi sošolce, sošolke in učiteljico. (Žiga)

 Pri pouku na daljavo mi je všeč, da hitro vse opravim, da
se lahko grem pozneje ven igrat in, da se preko video
klica slišimo in vidimo dvakrat na dan. Drugače pa pogrešam šolo in prijatelje. (Aneja)
 Všeč mi je pouk na daljavo. Se pa bojim, ko se bomo
vrnili v šolo in bomo veliko delali, pisali teste in preverjali znanje. Na daljavo se veliko manj učimo in pogovarjamo kot v šoli. Jaz bi raje hodil v šolo in se tam učil.
(Jakob)
 Učenje na daljavo mi ustreza, ampak raje grem v pravo
šolo. (Vesna)
 Ni mi všeč, da se moramo srečati ob 8.00. Všeč mi pa je,
da lahko končam prej. (Floriana Zoja)
 Meni je všeč, da med poukom na daljavo naredimo
stvari malo hitreje, ni mi pa všeč, da ne moremo dobiti
tiste prave razlage učiteljice. (Lan)
 V šoli na daljavo mi je najbolj všeč likovna, saj lahko
poslušam glasbo, kakšna je meni všeč. Najmanj všeč pa
mi je družba in naravoslovje in tehnika, saj v šoli po razlagi učiteljice lažje razumem nove snovi. (Evelin)
 Meni je všeč da učiteljica naredi včasih zabavne naloge,
ni mi pa všeč da imamo dvakrat na dan srečanje.
(Marcel)
 Pri pouku na daljavo mi je všeč to, da se lahko vidimo in
slišimo; ni mi pa všeč, da smo na ekranih. (Nina)
 Pouk na daljavo je fajn, samo več časa mi vzame, kot da
bi bil v šoli, ker je doma preveč motečih dejavnikov.
(Maks)
 Pri šolanju na daljavo mi je najbolj všeč, da se zjutraj
dobimo na video konferenci. Pa tudi več prostega časa
imam, zato se lahko več družim z mojim bratcem, družino in kužkom Murijem. Pogrešam pa že šolo in prijatelje, učiteljičino razlago, pa skupno delo. Zdaj, ko smo
celo prišli tako daleč, da se šolamo od doma, si nisem
mislila, da se bom zbudila prej kot takrat, ko grem v
šolo. No šolanje od doma ima prednosti in slabosti, kot
vsaka druga stvar. (Melanie)

Učiteljice podaljšanega bivanja: Suzana Mlakar, Martina
Žaberl in Lucija Pocrnja
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NARAVNE UMETNINE IZ 4. C

UČENCI IN UČENKE 4. E USTVARJAMO TUDI NA
DALJAVO
MANDALA
Žiga Hrovat, 4. c

Uganka
Je mična gospodična,
čisto nepremična,
na tleh leži,
v soju sončnih žarkov,
nam v oči blešči.
Tara Pšeničnik, 4. e
Morda pa ste ugotovili… Rešitev uganke je MANDALA.
Mandala

MANDALA
Tijan Gajšek, 4. c

Moja mandala je okrogla, kakor sonce.
Vrstice so različne kakor ptice.
Okrogle, poševne, ovalne.
Moja mandala res je velika.
Velika, poševna, ravna in
kratka je moja mandala.
Lili Lubej, 4. e
ŠKRAT
Maks Gradišnik, 4. c

V času pouka na daljavo smo učenci 4. e izdelovali mandale. Mandalo smo morali narediti iz naravnih materialov.
Uporabiti smo morali najmanj tri različne naravne materiale. Ustvarjali smo lahko na dvorišču, v gozdu ali na travniku,
saj smo mandalo morali izdelati na naravni podlagi. Pri delu
smo se zelo zabavali in se ob tem tudi gibali na svežem zraku.
Nika Diemat, 4. e

MANDALA
Jakob Fingušt, 4. c

ŠOPEK
Lan Hojnik, 4. c

Patrik Petrovič, 4. e

Teo Pogorevc, 4. e

300,000

200,000

DEKLICA
Aneja Mesarič, 4. c

100,000

Žiga Beranič, 4. e
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5. C PIŠE IN PESNI
COPRNICA ZOFKA V NAŠEM KRAJU

Zala Furlan, 4. e

Danes sem lahko iz šole odšla hitreje, ker smo s poukom
končali že ob 12.00. Ko sem se odpravila na avtobusno postajo, me je na ovinku prestrašilo nekaj temnega, nekaj
majhnega in strašljivega.
Pogledala sem bližje in še vedno nisem vedela, kaj je bilo.
Potegnilo me je k sebi in mi s strašljivim, globokim glasom
zašepetalo: "Jaz sem coprnica Zofka. In ti me boš upoštevala. Si razumela?" V tistem trenutku sem začutila strah v
svojem telesu in nisem imela druge izbire, kot da ji rečem
da. "Saj nočeš imeti težav z mano, kajne?" Postalo me je še
bolj strah in povedala sem ji, da nočem in da še vedno ne
vem, kaj želi od mene. Odgovorila mi je: "Želim, da me odpelješ nekam, kjer me nihče ne bo našel in bom spet lahko
začarala vse mesto." Nato se je zlobno zakrohotala. S tem
se nisem strinjala, zato sem ji povedala, da tega ne bom
naredila. Ko pa me je slišala to reči, sem videla, da v njej od
jeze gori bes. Zgrabila me je in kar naenkrat sem pod svojimi nogami videla Pragersko v ptičjem pogledu. Po navadi bi
bilo to zanimivo, a če te ugrabi coprnica, postane to strašljivo in zaskrbljujoče. Nisem vedela, kam me pelje in kaj bo naredila z mano, ampak vedela sem, da ne bo
dobro. Čez nekaj minut sem začutila tla. Bila so trda in vijugasta. Ko sem stopila nekaj korakov naprej, sem začutila
senco. Ugotovila sem, da me je coprnica odpeljala v jamo.
Vprašala sem: "Kaj počneva tukaj?" Ni mi odgovorila. Slišala sem reko, gozd in ptice. V bližini je bil ogenj. Nisem vedela kaj storiti, zato sem začela bežati, ampak ko sem naredila
pet korakov, je pred mano že stala coprnica Zofka. Povedala mi je, da tukaj ni izhoda, in izginila. Ostala sem sama.
Bežala sem, ampak ko sem prišla do konca gozda, sem se
zaletela. Na drugi
strani
nevidne
pregrade ni bilo
niti enega drevesa. Mimo so hodili ljudje, ampak
me niso videli.
Čez nekaj časa
sem videla ogenj,
ki se širi. Bližal se
mi je, ampak nisem mogla pobegniti. Videla sem podrto
drevo, ki je bilo na polovici gozda in na drugi strani pregrade. To je bil edini način, da lahko pobegnem iz gorečega
gozda. Stekla sem do drevesa, ki je naredilo majhno luknjo,
skozi katero sem lahko zbežala. Drevo je bilo veliko in težko, zato ga nisem mogla premakniti. Poskušala sem, a ni
šlo. Ko sem že skoraj obupala, sem ga uspela premakniti.
To je bila zadnja možnost, da zbežim. Tekla sem, kakor hitro so me noge nesle. Prišla sem do doma in vrata takoj
zaklenila. Coprnice Zofke nisem videla nikoli več.

Luciano Reichard, 4. e

Iz naravnih materialov, pa smo ustvarili tudi živali, hiške in
še kaj…

Luka Knuplež, 4. e

Erik Rampre, 4. e

Kaja Toplak, 4. e
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200,000

100,000

Tonka Soršak, 5. c

Izak Rene Brezovnik in Maj Windisch, 4. e
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ČAROVNIČIN DAN

PESEM O ČAROVNICAH

Čarovnice pridejo na dan,
ko imajo pravi plan.

Čarovnice pridejo na plan, ko njihov je dan.
V zlobnem skrivališču kujejo načrt, kako bodo vsakemu
otroku uničile dan.
Čarovnice niso za hec, ker če se z njimi poigraš, te v kotel
vržejo takrat.
Čarovnice niso mali hec. One so zlobne in strašljive.
A nekega dne, ko te prelisičijo, te izkoristijo, je konec s teboj!
Čarovnica pa taka. Vsa ljubka, prijazna, prijetna.
A, ko ji enkrat zaupaš, ni več poti nazaj.
In zgodi se BOOM.
Odvrže te, a tebi se zruši cel svet.
Čarovnica, vsa lepa in prijazna. A če jo kje srečaš, se samo
obrni in zbeži.
OPOZORILO!
DOBRO SE PAZI NEZNANCEV IN ČAROVNIC, KER NIKOLI NE
VEŠ KAJ IMAJO ZA BREGOM!

Takrat so strašne, duhovite
in prav posebej zvite .
Čarovnice imajo mačke,
mačke klopotačke.
Ko otroci se igrajo,
čarovnice zelo garajo.
Razmišljajo in ropotajo
ter se zraven hihitajo.
Anej Krofič, 5. c
ČAROVNICA
Izgledaš kot dama, a nisi,
izgledaš kot navadna ženska.
A doma zate ni,
ker čarovnica si ti.

Sara Popovič, 5. c

5. C ANGLEŠČINA: ŠOLSKI PROJEKT HRANA

Čarovnica ljubka, sladka kot med,
igriva, da zaupal bi ji cel svet.
Popelje te nad oblake,
popelje te nad gričke, gore in livade.

Učenci 5. c razreda so se pri angleščini učili o hrani. Spoznali smo zgodovino piknika, zdravo prehrano ali healthy food,
fast food, finger food, bring-the-plate food in še marsikaj.
Ali veš, kaj vse to pomeni? In učenci so dobili drugačno
domačo nalogo: iz sestavin, ki jih imajo doma, so nam
sestavili in opisali svoj obrok. Verjamem, da jim je tudi teknil. Odlično ste opravili svojo nalogo. Ker je bilo toliko dobrih izdelkov, so učenci glasovali v Formsih, tudi to znajo.

Obljublja čarovnije,
nepremagljive ovire in stvari.
Ko te takole obrača,
izvleče iz tebe skrite in najbolj zaupne stvari.
Ko se ji popolnoma zaupaš in se ji predaš,
je po tebi.

Učiteljica Barbara Jurista

Čarovnica uživa,
da vsakega, ki ga ona izbere,
in ga popolnoma uniči,
mu vzame vse kar ima.

Aljaž Brumec:
This is my funny
lunch. It's
cabbage, sausages, potatoes
and beans.

Čarovnice so najbolj nesrečne,
zato iščejo srce.
Karin Podlesnik, 5. c
DAN ČAROVNIC

300,000

200,000

Čarovničin je danes dan.
Dan, ko vse čarovnice pridejo na plan.
Takrat vse so zvite,
saj z mačkami so ovite.
Ko otrok izgine en, varen več ni noben.
Radi bi jim vsi zbežali, a uroke imajo v dlani.
Luka Robar, 5. c

Arne Pipuš: This is my funny breakfast. It's eggs, bread
with butter, a sausage, a strawberry for a nose and
blueberries for eyes.

100,000
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SMOOTHIE ZA ZAJTRK IN JABOLKA S CIMETOM ZA
PRIGRIZEK PRI GOSPODINJSTVU V 6. RAZREDIH
Šolanje na daljavo zahteva ogromno energije in ne dopušča
veliko časa za pripravo zdrave hrane. Šestošolci so iskali
zdrave zajtrke in zdrave prigrizke, katerih priprava ni zahtevna, saj med eno in drugo video konferenco ni veliko
prostega časa. V jesenskem in zimskem času je potrebno
poskrbeti za vnos vitaminov, zato smo iskali različne smoothie, za prigrizek pa izbrali jabolka ali pomarančo s cimetom, ki pričara praznično vzdušje v prostoru in vse gre lažje.
Nastale so prave «instagram« fotografije.

Anej Krofič: This
is my funny
breakfast. It's
eggs, salad, bread and salami.

Gal Fajt: This is
my funny
lunch. It's potatoes,
radicchio, a
steak, a carrot
and ketchup.

Ema Eneja Furman, 6. a

Taja Toplak, 6. c

Neja
Jurič,
6. a
Sara Sternad: This is
my favourite
breakfast. Its ingredients are: eggs,
peppers, a rusk,
pepperoni, radicchio and celery.

Manca Lorber, 6. a

300,000

200,000

Taja Toplak, 6. c

Tonka Soršak: This is
my funny breakfast.
It's eggs, sauerkraut, a
pepper and a pickle.

100,000

Mark Fras, 6. c
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UTRINKI DELA NA DALJAVO 2. B RAZREDA

Lana

Nikolina

Tisa

Matic

Klemen

Anže

Taja

Eva

Tia

Luka

Žiga

Dolores

Enej

300,000

200,000

100,000

Sara

Mariša

Tjaš

30

Ingoličev šolski dnevnik

Nuša

300,00

200,00

100,00

Matic
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TO SMO MI, 3. B
Učenci 3. b razreda se med seboj razumemo, smo spoštljivi, radi se šalimo, pridno opravljamo šolsko delo, skrbimo
za svoje zdravje, radi imamo živali … Čeprav smo bili v letošnjem šolskem letu v šoli le dva meseca, smo ustvarjali
na različnih področjih. S tem nadaljujemo tudi pri delu na
daljavo. V razredu imamo pisatelje, umetnike, kuharje,
ustvarjalce …

Zala Hojnik Božič

Mladi pisatelji s svojimi pravljicami

Zala Strnad

Vitja Belej

Priprava zdravega obroka
Tilen Račel

300,000

200,000

100,000

Tim Potočnik

Vito Cigler
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PRAVLJICE, KI SO JIH NAPISALI UČENCI 3. B

MAČEK V VREČI

VEVERIČKA IN PRIJATELJI

Nekoč je živela lisica Tina. Bila je zelo zvita.
Bila je lisička s kuhalnico. Lisička je želela pripraviti slastno
večerjo. Imela je vse potrebne sestavine razen glavne, ki je
bil petelin. Lisica je razmišljala kje bi dobila petelina. Naenkrat se je spomnila, da na robu vasice živi petelin Miro.
Potrkala je po njegovih vratih in skozi okno je pogledal
maček Muri. Lisica je vprašala kje je petelin. Muri ji je odgovoril, da ji ga ne da. Lisica je uničila vrata in ugrabila petelinčka.
Ko je lisica prišla domov, je ugotovila, da je v vreči maček
Muri.

Za devetimi gorami in devetimi vodami je bil čaroben
gozd. V njem je živela veverička Kiki s svojo družino.
Nekega dne se je šla igrat z lisičko Mimi in ježevko Rino.
Med igro je Mimi našla zemljevid in zavpila: »Kiki, Rina
pridita pogledat!« V tačkah je držala zemljevid: »Poglejta,
tukaj je rdeči križ. Mislim, da je tam zaklad.« »Že vem,«
reče Rina, »Gremo ga poiskat.« »Ja,« pritrdi Kiki.
»Vzemimo stvari in gremo na lov za zakladom.« »Dobro,«
reče Mimi. »Kiki, ti vzemi svetilko. Rina, ti pripravi oblačila.
Jaz pa bom pripravila hrano.« Čez deset minut stojijo pred
Kikijino hišo, vsaka s svojim nahrbtnikom. »Dobro, vse
imamo, gremo na pot.« Čez nekaj časa začne postajati
hladno. Rina iz nahrbtnika povleče šale, kape in jopice.
Naenkrat zagleda gozdne jagode. Nekaj jih pojedo, nekaj
pa naberejo in shranijo. Čez deset minut so prišle do kraja,
kjer bi naj bil zaklad, a tu ni ničesar. »Poglejte okrog sebe,
to je zaklad,« reče Kiki. »Narava, res je čudovita,« rečeta
Mimi in Rina.
Ko so se vrnile domov, so vsem povedale dogodivščino.
Naslednji dan so Kiki, Mimi in Rina prijatelje odpeljale do
svojega zaklada. Skupaj so se igrali, imeli piknik in občudovali čudovito narava.
Zala Strnad, 3. b

Tim Potočnik, 3. b
ŽIVLJENJE MALE MUCE MIE
Pred davnimi časi je živela muca Mia. Bila je sama in ni imela ne staršev in ne sestrice, ki bi ji bila v pomoč.
Mucka Mia je odšla v gozd. Iskala je sadje in vodo. Našla je
jagode in robide. Mimo nje je priletela jata golobov. Mia jih
je zasledovala in našla je mirno reko. Pokrčila je kolena in
glavo porinila proti vodi. Ko se je napila, je odšla proti
majhni vasici. Videla je čudne stvari, ki so hodile mimo nje.
To so bili ljudje. Mimo je šel tudi majhen fantek, ki ni imel
nobene živali. Bil je navihan fant, zato je zgrabil muco in
odšel domov. Mamo je prosil, če ima lahko hišnega ljubljenčka. Mama je rekla, da bo premislila. Čez nekaj ur mu je
povedala, da muco lahko obdrži.
Fantek, po imenu Lukec, je bil zelo vesel.

VEVERICA IN LEŠNIK
Nekoč je živela veverica, ki si je delala ozimnico. Ko je našla najbolj debel in zrel lešnik, ga je skrila.
V njenem skrivališču je bil polž in je lešnik vzel. Čez nekaj
časa se je veverica vrnila. Ojoj, je zakričala in se odpravila
poiskati lešnik. Iskala je žival, ki bi vedela, kje je njen
lešnik. Vprašala je tistega polža, ki ji je vzel lešnik. On ji je
rekel, da je bil tam kjer ga je skrila in se zelo nagajivo nasmejal. Veverici je bilo to sumljivo. Še enkrat je ponovila
vprašanje, polž pa se je še enkrat nasmejal. Poiskala ga je
in našla.
S tem lešnikom se je najedla do božiča. Na božično jutro
se je odpravljala po stare lešnike. Zagledala je darilo. V
njem so bili sami lešniki. Bila je zelo vesela. In živela je
srečno do konca svojih dni.
Vito Cigler, 3. b

Tilen Račel, 3. b
MURIJEVE VRAGOLIJE
Vsako jutro, ko se vstanem, me maček Muri čaka na oknu.
Odprem mu vrata in ga spustim v hišo.
Jaz sem še zaspan,
maček pa se želi igrati
z mano. Samo obrnem
mu hrbet in že skoči na
moje noge. Neko jutro
se ga nisem mogel
rešit in sem zamudil
šolski kombi. Na srečo
je bila doma še sestra
Metka, da me je peljala
v šolo. Od tega jutra
naprej sem bolj pozoren na uro. Komaj
čaka, da pridem iz šole,
da se najina igra nadaljuje.
Imava se zelo rada.

300,000

200,000

100,000

Matic Potočnik, 3. b
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DEŽELA VIL

Mimi je rada raziskovala. Danes je šla na sprehod. Našla je
zlat mačji briket. Mimi je mislila, da je čaroben, a mačji
znanstvenik je rekel, da je od sonca postal zlate barve. Mimi ga je pojedla. Potem so vsi skupaj šli na sprehod. Tam so
srečali ptice, gosenice, kače, podgane in enega psa. Zelo so
se zabavali. Ko so se vrnili domov, so bili utrujeni.
Mimi je bila vznemirjena. Veselila se je šole. Napočil je prvi
šolski dan. Mimina šola je bila zelo velika. Njen razred se je
imenoval 1. muc. Njena učiteljica je bila gospa učiteljica
Mica. Bila je oranžna kot Mimi in njena družina. Samo mama Lili je bila črna, njen stric Skokec pa bel. Sedela je zraven muce Lize. Postali sta dobri prijateljici. Liza je bila bela
muca. Spoznala je tudi veliko drugih sošolcev. Nekega dne
pa je učiteljica Mica rekla, da imajo izlet na Lochdogs jezero. Izleta so se lahko udeležile tudi družine mačjih učencev
ter s seboj vzeli igrače. Mimi je s seboj vzela celo družino in
piskajočo plišasto miško. Spakirali so tri vreče mačjih briketov, 17 posodic vode, zemljevid, daljnogled, kompas, šotor,
odeje in priboljške. Do skrivnostnega jezera Lochdogs so se
vozili zelo dolgo. Tam so imeli različne aktivnosti, kot kopanje, plezanje, zipline, pripovedovanje zgodb, legend … Najprej so se odpravili na pečino, s katere se je videlo jezero.
Mimi in Liza sta v jezeru videli veliko senco. Mislili sta, da je
kup velike morske trave. Ko so prispeli nazaj k jezeru, jim je
stari muc Franc pripovedoval legendo. Povedal je, da legenda pravi, da v Lochdogs jezeru živi skrivnostna pošast, ki se
imenuje beli morski pes. Mimi in Liza sta povedali, da sta v
jezeru videli nekaj, kar je podobno morski travi, a jima ni
nihče verjel. Potem so se šli kopat. Enega mucka je nekaj
močno ugriznilo. Takoj so šli iz vode. Njegova tačka je bila
močno poškodovana. Najpogumnejšega mucka Aleksa so
poslali k jezeru, da pogleda kakšna žival je v jezeru. Ugotovil je, da je to beli morski pes. Pred jezerom so postavili
znak »Pozor, morski pes!«. Niso se več kopali. Tačko poškodovanega mucka je pozdravil stari muc Franc. Na svojem
vrtu je namreč gojil čudežna zelišča.
Muckova tačka se je pozdravila in vsi so se zelo zabavali. Če
pa morski pes še straši, pa nihče ne ve.

Nekoč so živele tri majhne vile, ki so se zelo rade preoblačile. Imenovale so se Iva, Ema in Kim.
Imele so tri zelo velike roza omare. V omarah je bilo veliko
kril, majic in pisanih nogavic ter zelo veliko nakita. Oblačila
so si med seboj tudi posojale. Nekega dne sta želeli dve vili
obleči isto krilo, začeli sta se prepirat in prerivat. Krilo sta
vlekli vsaka na svojo stran, tako da se je raztrgalo. Njun
prepir je slišala mama vila. Takoj jima je ukazala, da spakirata svoja najljubša oblačila in jih podarita drugim vilam, ki
si ne morejo kupiti oblačil.
Sestrici sta odnesli svoja oblačila in nikoli več se nista prepirali za nobeno oblačilo. Živele so srečno do konca svojih
dni.
Kim Javornik, 3. b
AJDA IN YORKI NA SPREHODU
Nekega jutra sta se Ajda in Yorki odpravila na sprehod.
Na sprehodu sta srečala različne pasme psov. Yorki se je
želel na vsakega spraviti, a vsi so bili močni in veliki. Z
Ajdo sta se zelo zabavala, malo sta tekala in hodila. A naenkrat sta se izgubila v gozdu, pol ure sta iskala izhod.
Naenkrat sta zagledala markacijo in se ravnala po njej.
Mamo in očeta je že skrbelo kje tako dolgo hodita. Tudi
brata je skrbelo.
Prišla sta domov in nihče ni bil več v skrbeh. Ajda jim je
pripovedovala o dogodivščini v gozdu, ki sta jo doživela z
Yorkijem.
Ajda Keršič, 3. b
DVE LIMONI
Nekoč sta živeli dve limoni. Živeli sta na drevesu na velikem travniku.
Nekega lepega sončnega dne je zapihal veter in limona
Micka je padla na tla. Druga limona je bila zelo žalostna,
ker je njeno prijateljico Micko odnesel gospodar v zaboj.
Tri dni pozneje je padal dež in je še druga limona Špela
padla na tla. Tri ure kasneje je prišel gospodar po Špelo.
Nato jo je odnesel v zaboj.
Ko je Micka bila že čisto obupana, je zagledala gospodarja
z zabojem. V zaboju je bila Špela. Špela in Micka sta se
ponovno srečali in živeli srečno do konca svojih dni.

Enja Drame Bahtijaraj, 3. b

Ajda Jurič, 3. b
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MUCA MIMI NA PUSTOLOVŠČINI
Nekoč je živela mala muca Mimi. Bila je stara 6 let. Rada je
lovila miši, krte, žuželke, voluharje … Njena starša sta bila
Feliks in Lili. Imela je strica Feniksa, strica Pikca in strica
Skokca.
Enja Drame Bahtijaraj, 3. b
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SVET POŠASTI

ZAKAJ POGREŠAM ŠOLO?

Majhen virus je prišel na Zemljo. Odkar je prišel na Zemljo
se nismo smeli več družiti s prijatelji. Še dobro, da sem
imela prijateljico Niko.
Niki je bilo dovolj tega virusa. Imela je čudežno moč, da je
lahko govorila z virusom. Rekla mu je, da naj gre vstran.
Virus ji je povedal, da je to njegova služba in da bo ostal.
Nika mu je povedala, da ve za svet pošasti, kjer bi bil zelo
srečen, saj bi bil med prijatelji in mu ne bi bilo dolgčas.
Virus je bil zelo vesel, da mu je Nika povedala za svet, kjer
živijo pošasti, kot je on.
Virus je odšel z Zemlje. Punca Nika je bila zelo vesela, da
se je spet igrala s prijatelji.

Učenci 3. d razreda zelo pogrešamo šolo. Na našem srečanju smo se pogovarjali zakaj pogrešamo šolo in tukaj so
naše misli.
Zakaj pogrešam šolo?
 Zato, ker imam tam prijatelje in se lahko z njimi igram,
doma mi je dolgčas. Vita Fleisinger


Zato, ker se je tam lažje in boljše učit. Maruša Zelenik

 Zato ker smo lahko šli na igrala in ker smo se lahko
igrali touchball. Tej Ravš
 Zato, ker so tam sošolci, ki jih pogrešam in pogrešam
učiteljico. Pogrešam tudi telovadnico. Eva Janžič

Lili Španinger, 3. b

 Zato, ker so tam prijatelji, zdi se mi da v šoli manj delamo kot doma. In v šoli imam večji mir. Pogrešam telovadnico. Tian Juhart
 Zato, ker mi je v šoli bolj všeč. Rada bi, da bi bili skupaj
v razredu. Pogrešam prijatelje in sošolce. Vita Korošec


Zato, ker ne morem v telovadnico. Jakob Bevc

 Zato, ker mi je doma dolgčas. Pogrešam učiteljico in
prijatelje. Julija Pečovnik
 Zato, ker pogrešam prijatelje, učiteljico. Pogrešam igro
zunaj in v telovadnici. Tina Šilec
 Zato, ker pogrešam učiteljico in sošolce. V šoli lažje
delam kot doma. Sarah Pečovnik
Zala Hojnik Božič, 3. b

 Zato ker se doma težje učim. Pogrešam šolo zato, ker
se v šoli bolj zabavam s prijatelji. Katarina Petrač

Maruša Turner, 3. b

 Zato, ker je v šoli zelo fajn in v odmoru se lahko igram,
se družim s prijatelji. Matej Brdnik
 Zato, ker šolo malo pogrešam. Pogrešam druženje s
prijatelji, igro zunaj. Maj Planinšec
 Zato ker so v šoli moji prijatelji, ker se lahko zunaj igramo. Pogrešam telovadnico, ker mi je tam zelo fajn. Izabela
Ačko
 Zato ker se ne moremo videti v živo in ker mi je lažje
vse narediti v šoli. Brina Vogrinec

Vito Cigler, 3. b

 Zato, ker pogrešam prav vsakega izmed svojih učencev. Njihove iskrice v očeh, ko pripovedujejo doživetja, njihov glasen smeh, ko si povemo kaj smešnega, zven njihovega glasu, njihovo nagajivost, otroškost, iskrenost, prijazne
besede in iskrene objeme. Učiteljica Nina

Tilen Račel, 3. b

300,000

V času šolanja na daljavo, smo se veliko naučili. Med drugim tudi kako se napiše pravljica. O tem smo se že pogovarjali tudi v šoli. Skupaj smo preko videosrečanja povedali
navodila in ponovili kako pravljico zapišemo. Seveda smo
imeli tudi navodila, ki so nam bila v pomoč pri pisanju. Nastale so zanimive pravljice.

200,000

Zala Strnad, 3. b
100,000
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SANJE

PODALJŠANO BIVANJE NA ZG. POLSKAVI

Nekega lepega sončnega dne, je bila v hišici ob gozdu doma lepa deklica. Hotela je oditi na sprehod in odšla vprašat mamo ali lahko gre. Mama ji je dovolila in rekla naj bo
zelo pazljiva.
Odšla je v gozd in srečala zajčka. Vprašala ga je, če bi šel z
njo na sprehod. Odšla sta naprej in srečala lisico. Tudi njo
sta vprašala ali bi odšla z njima na sprehod. Lisica je privolila in skupaj so odšli naprej. Srečali so medveda in vprašali
ali bi tudi on šel z njimi na sprehod. Medo je zabrundal in
se odpravil z njimi na sprehod. Na poti so srečali veveričko, ki je nabirala lešnike. Vprašali so jo ali želi z njimi na
sprehod. Veverička jim je odgovorila, da ima preveč dela z
nabiranjem lešnikov. Deklica in živali so nato odšle do lepe
jase sredi gozda. Posedli so se po mehki travi in se posladkali z marmelado iz malin na toplem kruhu, ki ga je deklica
prinesla s seboj v košarici. Pričelo se je temniti. Deklica je
rekla živalim, da mora počasi proti domu. Na poti domov
jo je sredi gozda, ravno pod drevesom kjer živi veverička,
presenetil volk in jo hotel pojesti. Ko je veverička to videla,
je hitro pohitela na jaso povedat drugim živalim, ki so še
vedno poležavale na jasi. Urno so pohiteli v gozd. Medved
je na ves glas zabrundal in pregnal hudobnega volka. Deklica je bila vesela, so jo živali rešile. Zato jih je povabila
domov, kjer so priredili veliko zabavo so jutra.
Deklica se je prebudila in opazila, da so bile samo sanje.
Kljub temu je vesela odšla do mamice in atija ter jima pričela pripovedovati:« Nekega lepega, sončnega dne je bila
deklica v hišici ob gozdu doma lepa deklica…«

Podaljšano bivanje je čas po pouku, ko se učenci sprostijo,
pridno opravljajo domače naloge, ustvarjajo in se igrajo.
Letošnje šolsko leto pa je tudi v podaljšano bivanje prineslo
spremembe. Veliko časa smo namenili upoštevanju ukrepov – natančnemu umivanju rok in upoštevanju medsebojne razdalje, zato smo dejavnosti in igre prilagodili. Če pogledamo nastalo situacijo z dobre strani, pa smo več časa
preživeli zunaj. Dodobra smo izkoristili tople in sončne dni.
Spoznali smo, da nam novo igrišče omogoča skok v daljino,
igrali smo se limbo, preskakovali ovire, se lovili, igrali
ristanc, opazovali naravo in njeno spreminjanje. Urili smo
se v gimnastičnih spretnostih in dobro izpopolnili stoje,
kolesa, mostove in še kaj.
V podaljšanem bivanju pa ne gre brez ustvarjanja, ko se
otroci urijo v različnih spretnostih in spoznavajo ter preizkušajo različne likovne tehnike. Spominjali smo se poletja
in naslikali plažo s školjkami, govorili smo o prometu in
varnosti v prometu, opisali smo vesolje in izdelali Osončje,
govorili smo o prehrani in jesenskih plodovih, s katerimi
nas obdaruje jesen.

Učenci 3. razredov

Vita Fleisinger, 3. d
MINECRAFT

300,000

Za devetimi drevesi je vas, ki se imenuje Minecraft. V tej
vasi živi Stif. Živi skupaj z Viličarji in živalmi. Viličarji so prebivalci te vasi. Tukaj pa živijo tudi pošasti, ki ne marajo
svetlobe, zato jih podnevi ni. Te pošasti so zombiji, lokostrelci, pajki, enderman in ender dragon.
Stif zelo rad gradi hiše in ureja vrtove. Veliko časa preživi v
naravi, skupaj s prijatelji. Življenje v tej vasi bi bilo popolno, če ne bi bilo pošasti. Neke noči se priplazijo pošasti do
Stifove hiše in ga želijo prestrašiti. Stif je bil pripravljen in
je prižgal luči in pošasti so se stopile, saj svetlobe niso prenesle.
Tako se je v vas
naselil mir in Stif
ter prijatelji so
živeli brez skrbi
pred pošastmi.

200,000

Jakob Bevc, 3. d
100,000
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Ob Slovenskem tradicionalnem zajtrku smo nekateri tako
pripravili mize:

4. B
Vsi vas lepo pozdravljamo. Žal ne iz šolskih klopi, ampak
izpred računalnikov. Ta virus nam je prav pošteno zagodel.
Že nekaj časa se srečujemo samo na daljavo, preko video
klicev. Takrat klepetamo in si povemo kaj lepega. Tudi
kako se pogrešamo.
Na šolske zadolžitve smo se navadili, pridno in redno jih
opravljamo. Pri delu na računalnik ali tablico smo zelo
spretni, Delo s Teamsi je mala malica za nas. Učiteljica
reče, da jih obvladamo bolje, kot ona.
Redno opravljamo vse naloge, najraje pa imamo tiste, ko
lahko gremo ven in kaj izdelujemo. Tako so nastali čudoviti
izdelki iz jesenskih naravnih materialov:

Nejc P.
Val

Leonard
V tem času je zapadel tudi prvi sneg, ki smo se ga zelo razveselili. Naučili smo se prepevati nove zimske pesem, vsaki
dan odpremo okence v adventnem koledarju, doma pa že
pridno okrašujemo naše hiše in se pripravljamo na praznike. Kdo ve, mogoče pa se po praznikih vidimo v šoli?
Kaj pa si mislimo o delu na daljavo?
Sedaj ko se šolamo doma je tudi v redu, ampak, ko smo se
videli v živo je bilo mnogo boljše. Rada bi, da se bomo hitro
videli v šoli.
Taja

Tako zelo pogrešam sošolce!

Nika

Med korono mi je všeč edino to, da lahko prej končam z
delom, ni mi pa všeč to, da se ne videvam s prijatelji.
Jaka
Meni je delo od doma všeč, ampak raje bi bil v šoli, ker je
lažje in boljše
Nik C.

300,000

Meni je delo od doma všeč, ampak raje bi bil v šoli, ker je
lažje in boljše. Ni mi pa všeč to, da smo vsi narazen in da se
ne moremo igrat s sošolci.

200,000

100,000

Leonard
Tilen

Urh
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Tam fant za klopco skrit čepi,
boji se, kako, da ne?
Celo podgane so ušle, ko so jo zagledale.

PESNIMO V 5. B
ČAROVNICA

Čarovnice so grozne, res.
Kot vrček znajo zdrobiti te,
da prah za tabo ostane le.

Čarovnica, zakaj si brez srca?
Vem, da v tebi je še nekaj dobrega.
Delaj dobro, ne slabo,
saj nam pokradla boš vso slabo.

Zala Peršuh, 5. b
Z metlo zavihtiš se do neba,
pazi, da kdaj ne padeš z njo na tla.
Prosim, ne uniči nas,
saj sploh nimaš slabih las.

PRAVA ČAROVNICA
Prava čarovnica se oblači, kot navadna dama.
Tudi živi in dela prav vse,
kar dela čisto navadna gospa.
In ravno zato jo je težko odkriti.

Morda imaš še kakšnega psa,
ki ga nihče ne prepozna?
Ko si tako oblečena in urejena vsa,
izgledaš, kakor prava damica.

Prava čarovnica najbolj otroke sovraži.
Katerega? Se po ves dan sprašuje.
Kako se jih znebiti, pa nepretrgoma načrtuje.
Najmanj enega na teden, to ji zadostuje.

Gaja Šilec, 5. b
ČAROVNICA RAZBOJNICA

Ne treska jih po glavi,
z noži zbada tudi ne.
Da jih v svoje kremplje zvabi,
uporabi ples in čarovnijo.
Zato je nikoli ne dobijo.

Čarovnica, razbojnica, leti in,
pri tem se je vsak otrok boji.
Ko na metli sedi in leti,
izgleda kot da v raketi sedi.

Še sreča, da jih dandanes po svetu veliko ni med nami, a jih
vseeno je dovolj,
da povzročajo skrbi.

Potem pa se zgodi,
da čarovnica v Ljubljano prileti.
Tam z veseljem tudi poslance jezi.
Poslanci pa so le želeli, da čarovnice ne bi več imeli.

Dragi bralec, slednje dobro zapomni si. Nikoli ne zaupaj
nobeni gospe, zlasti če prijaznost iz nje vre.

Ko pa pride gromska strela,
pa zgodi se karantena.

Julija Adam, 5. b
Zdaj se čarovnica s kovidom bori
in grozno se jezi,
ker ne more tja,
kamor bi kot ponavadi rada šla.
Ko se karantena po celem mestu sprosti,
z veseljem otroke spet jezi.
Otroci pa si samo želijo, da čarovnica gre adijo.
Zoja Frim, 5. b
ČAROVNICE
300,000
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Čarovnice so tam doma, tukaj pa jih ni.
Otrok res ne marajo, saj zlobne so za tri.
Ali se v šoli niso učile prijaznosti?
Na čarovniškem kongresu vse se je boji,
saj je tam le ena ta,
ki je prava šefica in vsem na smrt grozi.
38
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ČAKAM NA BOŽIČ

ulice v življenju, ni bilo lahko, a mi jih je uspelo
»premagati«. Ko se počutim na dnu, se spomnim na ljudi,
kateri so vedno ob meni. Pogledam nebo in vidim zvezde,
Mesec ali pa oblake in Sonce, vsak edinstven in vsak je nekaj posebnega. Vsaj eden izmed njih je vedno z nami, vedno tukaj da nam pomaga in nas »dvigne s tal«. Sama poznam nekaj ljudi, ki so se odločili vzgajati otroke ločeno, a
nikdar nisem bila priča nerazumnemu razmerju po ločitvi.
Sem pa prepričana, da se to dogaja tudi danes. Vsaka zgodba lahko najde dovolj pozitivnih stvari katera bi lahko
ustvarila srečen konec, srečen konec je navsezadnje skrivna
čarobna sestavina zgodb in pravljic.
Lahko bi se na primer oče in mama
pogovorila in se dogovorila kdaj lahko z otroci čas preživlja Jelševec.
Vsak vikend bi lahko prišel po otroke
in jih čuval v parku kjer se bi igrali.
Kadarkoli se znajdeš v težavah, poglej gor, nekdo je vedno s teboj in
vedno se boš rešil/a. Rešili so se
otroci, rešil se bo Jelševec in uspelo
bo tudi nama.

Sedaj je tisti čas,
ko jesen prešla je v mraz.
Veseli december je prišel,
zato zaplesat sem si želel.
Doma spim in se učim,
medtem ko si prijatelja obiskati
želim.
Da skupaj piškote spekla bi
in čakala na te snežne dni.
Počitnic se že veselimo,
ko za računalniki sedimo.
Nalog imam že polno glavo
in komaj čakam na božično zabavo.
Adventna sveča že gori,
medtem ko smrečica stoji.
Otroci mirno spijo,
medtem pa božične lučke že gorijo.
Odkar sem doma sanjam samo to,
kdaj me Božiček obiskal bo.
In da leto čim prej mine,
da obrnem se nazaj na vse spomine.

Neja Miljković, 8. b
ZAMRZNJENE SOLZE
Kamnito je srce ostalo ob prazni mesečini,
a na najine trenutke so ostali le spomini.
Mrzla sapa, ki ohranja trenutek,
zapiha mimo mene, da ustavi ta občutek.
Oči se zasolzijo,
saj le po tebi hrepenijo.
Srce razbija na beli trati prostrani,
ko naenkrat barvne slike zbledijo in pravijo: ostani.
Snežinka se v ogenj zavije,
in dolgo, dolgo čaka, da kdo jo odkrije.
Nenadoma pa pred mano se pokaže luč,
svetla, a tudi temna prispodoba, ki v sebi nosi ključ.
Barve srca so pobledele,
a v sebi še vedno tebe so imele.
Zasliši se tvoj glas,
ki pomeni žalost, hrepenenje, jezo in poraz.
Ko pa vse to mine,
božični duh iz naju izgine.
Dnevi s snegom nam okna zarosijo,
vendar kapljice rose se v zamrznjene solze spremenijo.

Iva Ana Pečnik, Melani Koropec 9. a
ČIGAV SI PA TI?
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Nekateri otroci se srečujejo z ogromnimi problemi. Pri
nekaterih ločitev staršev ni tako brezskrbna in razumna
stvar. S tem se srečujejo tudi otroci Jelševca. Jih oče namerava še naprej uporabljati le za bahanje? Ali bo mama
izvedela za to?
Jelševec v vlogi očeta ni odgovoren, skrben, ljubeč ali o
očetovstvu izobražen, ampak ali je res slab oče? Vseeno
jih ima rad in ni pozabil nanje. Njegovo ravnanje je napačno, saj tekmovanje z mamo v starševstvu in bahanje v
gostilni ni zrela ali pametna odločitev, ampak z nečim se
bahaš le, če veš, da je odlično in, da nihče drug nima takšnega zaklada. Oče torej ima svoje otroke za nekaj posebnega in edinstvenega. Otroci tega zdaj še ne razumejo,
ampak mislim, da enkrat bodo. Seveda so bili v gostilni
sramežljivi, zadržani in zardeli, saj sta hrana in kraj za njih,
ki so revni, nekaj popolnoma novega. Najstarejša sestra
Metka je mlajšim bratcem in sestricam kot princesa; spoštujejo jo, zanjo ponavljajo in se od nje učijo. Tudi, ko so se
znašli v situaciji v gostilni so vajeti prepustili Metki, ki jih je
»rešila« sramote. Ampak zasluge rešitelja ne moramo pripisati le Metki. Svetil in vodil jim je Mesec. Kot, da bi jim
kazal pot nekdo, ki jih opazuje iz onstranstva. Nekdo, ki
nas varuje in nam pomaga, nekdo, ki ga imamo prav vsi.
Kot prispodoba Mesca. Tudi sama sem naletela na slepe

Miha Pečnik, 9. a
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KORONA ŠOLA

Šola tudi uživa, ker je hrup ne ubija.
Teamsi so naša šola.
Šola od žalosti umira, ker nas v tem šolskem letu verjetno
ne bo več imela.
Mama teži mi na ves glas, da poslušam vsak oglas.
Veliko krat pobesni, če Pia kakšne naloge ne naredi.

Zdaj je čas za korona šolo,
ker v šoli nobenega ni.
Šola je mirna kot prazna hiša
in že čaka, da se vrne nekdo.
Anej Zlatolas, 6. b

Pia Pernat , 6. b

KORONA ŠOLA

STARI MAČEK PRIPOVEDUJE

O šola, ti šola,
te je Corona zaklenila,
in uredila, da nam boš le po Teamsih
naloge delila.

Odnosi med ljudmi so pomembna, različna in poučna stvar.
Tako pomembni, da lahko močno vplivajo na naše počutje,
na dober in slab način. Družinski odnosi so nekaj posebno
plemenitega, saj nimajo vsi te možnosti; varnosti, topline …
A kaj narediš, ko te družina pusti na cedilu?
Sam sem naredil napake, sina sem pustil na cedilu, a kaj
sem mogel, ko nisem znal drugače? Oče so imeli z mano
prav tak odnos. Pa preidimo k bistvu. Vse se je dogajalo
pred tridesetimi leti, odločim se, da pojdem pogledat malo
na dvorišče. Tam opazim gospoda, ki ga sicer nisem videl
nikoli, zaželel sem si malo tobaka in na mojo srečo ga je
gospod imel odveč. Ko mi je izmenjal tobak, je bilo bolj
tiho, gospodiča sem imel za zrelejšega zato sem začel pogovor kot z drugimi starci iz vasi. Pogovor je bil sicer kratek,
za njegovo velikodušnost sem mu poplačal z analizo vremena in letošnjega pridelka. Odslovil sem se in to ponovil vsakič, ko sem zagledal gospoda s pipo. Tedaj sem imel že starejšega sina, kateri je na mojem posestvu kmetoval z ženo
in šestnajstletnim sinom. Nismo bili povezani in prav tako
nismo izkazovali nikakršnega spoštovanja ali ljubezni. Pred
pustom je bilo prašiča ogromno zato smo bili prisiljeni kositi skupaj. Kot, da bi za mizo posedli čiste neznance. Ampak
zakaj je bilo tako? Zakaj smo se prepirali? Moj oče mi je
posest dal le zaradi njegove smrti, drugače mi je ne bi zaupal. Vedel sem, da moj sin ni tako brihten ali spreten, in
zaradi tega sva se prepirala deset let. Vsakokrat, ko je omenil moje posestvo, je sledilo kričanje in pesti po mizi. Dobil
ga bo takrat, ko bom v grobu, do tedaj sem gospodar jaz.
Nekega dne pa se gospod s pipo odloči, da me ogovori prvi.
Poizkušal me je preobrniti, da bi zapustil zemljišče, tako kot
vsi. Nihče mi več ne govori o vremenu, pridelku ali drugih
novicah, le o tem kako je pametno da oddam zemljišče in
se upokojim, zato sem odgovor na njegov predlog znal že
na pamet. Bil sem odločen in kot gospodar odgovoril kako s
sinovim gospodarjenjem ne bo več ničesar. Pa me je res
skrbelo to? Nisem priznal, ampak skrb sem imel le na tem
kako me družina več ne bo potrebovala, če ne bom več
gospodar. Z gospodom sem le še dvakrat spregovoril, saj je
kasneje nekam odpotoval. Sin je bil vedno bolj naveličan
tega, da ni imel posestva, zato se je začel z mano prepirati
skoraj vsak dan. Nekajkrat je prepir vodil v pretep in najkasneje je sledila tožba. Moral sem dati zemljišče in oditi iz
hiše, iz moje hiše! Bil sem jezen in že kuhal maščevanje.
Zdaj je minilo že nekaj let in hudo sem zbolel, spomnil sem
se na gospoda s pipo in ga dal poklicati k sebi. Željo imam

Saj ne pravim, da nisem vseh naredila,
a vseeno bo bolje, ko boš spet z nami
veselje in radost delila.
Eva Vrabl, 6. b
KORONA ŠOLA
Le kako, le kako to,
da je šola med tednom prazna?
Kje so učenci in kje učenke?
Pa učitelji in delavci?
Kam so vsi odšli?
Mar mogoče imajo dopust?
Ali pa so šli v druge šole?
Ne, ne, ne vsi so doma.
In tam čepe v svojih hišah.
Doma v svojih sobah.
Ne smejo v šolo.
Korona je priletela ter nas
zaklenila domov v hiše.
Zdaj je kot stražar, ki pazi
da ne bi šli iz hiše.
Dolgo čaka, da kdo pride,
da ga ujame v svojo past.
Ampak ji ne bomo nasedli!
Naj kar čaka, a nikogar ne bo!
300,000
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100,000

Katjuša Vogrinec, 6. b
KORONA ŠOLA
Koronavirus in karantena
to resna je zadeva.
Šola žalostna cel čas, ker v njej ni niti učenčevih las.
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po maščevanju, ampak je to res pomembno in pametno?
Vse, kar si želim, je, da bi me sin prišel pozdravit še zadnjič. Kako to narediti na ponosen in uglajen način? »Pojdi
k mojemu sinu po 20 goldinarjev, moji so… Daj jih temu, ki
skrbi zame.« Vsa ta leta mi je bilo za njih vseeno, še zdaj
mi je, a le tako lahko sin pride k meni pred mojo smrtjo…
Morda jabolko res ne pade daleč od drevesa, ampak vsako
drevo in jabolko sta posebni in drugačni, niso vsa enaka.
Nekatera jabolka padejo zelo daleč od drevesa in se tudi
čez nekaj časa odkotalijo še dlje.

Če bi mogoče imel Jelševec voljo in vztrajnost, bi mu mogoče uspelo, da bi nehal z pitjem. Mogoče, se bi naučil biti
dober človek. Pošten človek. Človek, ki ne bi obsojal. Lahko
bi pomagal mami od otrok, da bi ji posodil kaj denarja, na
mesto, da bi ga zapil. Mogoče pa je bil drugačni človek, kot
si mi mislimo in ga vidimo. Jaz včasih mislim, da svoje ljudi
poznam in to zelo dobro, potem pa se kaj zgodi, ali mi kdo
kaj pove o njej, pa se mi zdi, da mi je neznana. Pa nikoli ne
veš. Mogoče bi bil Jelševec dober oče, če bi imel željo. Tudi
lahko bi nehal biti tak kot je, če bi si to samo želel.
Iskreno, ne poznam razmer v drugih družinah. Mislim, da je
v našem kraju malo neurejenih družin. Saj nikoli ne veš,
možno, da kaj skrivajo. Kot jabolka, ki včasih od zunaj zgleda lepo, od notri pa je črviva. V naši družini, na srečo ne
iščemo neznanih odgovorov v alkoholu, ampak se med
seboj raje pogovorimo. Če že kdaj, starša včasih spijeta
kozarček rdečega vina ob nedeljskem kosilu. Ne morem si
pa predstavljati, da bi preveč popila vsak dan. Lahko bi se
pojavilo nasilje in slaba volja. Nihče ne ve, kako bi se lahko
končalo. Lahko sem srečna, da imam topla in dobra starša.
Veliko verjetnosti je, da se veliko otrokom dogaja kaj krutega. Upam, da čim manj otrokom. Vsem otrokom privoščim
srečo in ljubezen, čeprav vem, da mnogi še tega niso občutili.
Jelševim otrokom je pomagala luna. Vsaj nekoga so imeli.
Bila je neka luč, kot dobra stvar, ki sveti v njihovem življenju. Čeprav je v zgodbi govorila, je najverjetneje niso slišali,
ampak so jo čutili. Čutili so njeno bližino in to je bilo dovolj,
da so se počutili varnejše.
Meni pa po navadi pomaga družina ali pa narava. Včasih se
zjočem tudi ob glasbi. Pomaga mi tudi, če kaj napišem, da
zlijem vsa čustva na papir. Besede iz njega ne morejo izginiti, nikamor ne morejo pobegniti in nikomur ne morejo povedati. Lahko sem srečna, da lahko marsikaj povem tudi živi
osebi. Da imam nekoga, ki mi stoji ob strani in me ima rad,
kar mi veliko pomeni.
Čigava sem pa jaz? No, jaz sem pa Robarjeva. Od Lončekovih pa Robarjevih.

Neja Miljković, 8. b
ČIGAV PA SI TI?
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Večini otrok se na svetu dobro godi, kot meni. Starša živita
skupaj, nikoli nisem lačna ali žejna, ni mi hladno in živim v
normalnih razmerah. Imam dom in družino. Jelševi otroci
pa niso imeli pozornega in toplega očeta. Imeli so dom in
mamo ter staro mamo, ki sta za njih skrbeli po najboljših
močeh. Oče jim je bil tujec.
Zgodil se je čudež, če se je Jelševec spomnil na svoje otroke. Mislil si je, da ga bodo otroci veseli. Ne bi govorila o
sreči ali nesreči, ampak niso ga bili navajeni. Njihov oče jih
je peljal v svoje kraje, ko se je spomnil na njih. Kam pa
drugam, kot v gostilno, seveda. To je bil njegov dom. Bil je
pijanec, samovšečnež, ker je misil, da je dovolj, če se
spomni na svoje otroke nekajkrat na leto. Bil je neodgovoren. Otroci niso prišli iz gostilne lačni, ampak niso se počutili prijetno in domače. Vsem je bilo neprijetno. Oče je
spet preveč popil. Pred natakarico se je hvalil, kako lepo
skrbi za svoje otroke, čeprav ni. Za njega je bilo samo dovolj, če se je spomnil na njih. Presežek je bil, da je prišel k
njim in jih postrigel, umil in peljal v gostilno. Seveda, svojega ponosa ni skrival. Prav tako je potreboval potrditev
od otrok. Uboga Metka je hotela iti domov, ampak njen
oče je ni poslušal. Hotel je naj ga hvali, potem pa lahko
grejo domov. Metka je vse odgovorila. Vedela je, da ne bi
bilo dobro, če bi kaj prigovarjala, pod alkoholom se ne
more nadzirati, lahko bi jo ranil. Jelševec je o otrokovi materi govoril tako, kot da ji je vseeno za svoje otroke. Ampak, Metki ni bilo prijetno, ker je vedela, da mati ni nič
kriva, da ne morejo jesti pečenke vsaki dan. Ne morejo si
privoščiti nečesa dobrega, za kar bi vedeli, da si ne morejo
privoščiti in potem, ves čas stradali. Jelševec je z dobro
voljo odšel iz gostilne, z zmago, da so to njegovi otroci.
Vsem otrokom je bilo neprijetno ob očetu. Vedeli so, da je
pijanec, in, da se pod alkoholom ne more nadzirati. Jelševec ni prevzel vloge očeta. Imel jo je, ampak je ni znal
opravljati. Njegovo početje ni bilo pravilno. Bilo je neumno
in nepremišljeno. Bog ve, kakšen človek bi bil, če ne bi
padel v alkohol. Otroke je silil, da ga hvalijo, kako skrbi za
njih. Vse kaj so oni želeli, je preslišal. Ni jih poslušal. Bil je
preveč poln sam sebe, prelepi trenutki so bili, da bi poslušal druge. Zato jim je bil oče tako tuj. Ni jih poslušal, veljalo je njegovo mnenje.

Zarja Robar, 8. a
ŠOLA V NEDELJO
Nedelja je nedelja.
V nedeljo se ne dela.
V nedeljo se spi.
Ko pa se zbudiš,
ti ni treba ničesar početi,
le včasih se je treba učiti.
V nedeljo je lepo.
V nedeljo sem doma.
Ali pa tam gori na Pohorju,
hodim visoko v hribe,
se prav zabavno imam.
Katjuša Vogrinec, 6. b
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ŠOLA V NEDELJO

ŠOLA OB KORONI

Nedelja je zadnji dan v tednu.
Takrat spim dokler se mi zahoče.
Po navadi dokler spodaj nekdo
ne ropoče.
To me ujezi, ker me to zbudi.
Takrat se dan začne.
Pia dol odhiti.
Mami se jezi, da tako dolgo se
ne spi.
Oče jezen pridirja, ker voda izpod umivalnika curlja.
Na mesto uživanja v nedeljo,
delamo kot prejšnjo nedeljo.

Šola ob koroni sameva.
Zakaj vprašate me?
Zato, ker karantena je,
nihče ne sme iz hiše, kaj šele v šolo.
Šola zdaj sameva.
A mogoče je vesela?
Nima nobenega dela,
samo, da cel dan počiva.
Vsi komaj čakamo,
da se lahko vrnemo.
Vsi si roke razkužujemo,
vsi se distance držimo.

Pia Pernat, 6. b
ŠOLA V NEDELJO

Lara Moškon, 6. c

V nedeljo sem očeta prosila,
če bi lahko skupaj nalogo naredila,
pesem napisala, da bi lahko nalogo oddala.

MOJA KORONA ŠOLA

Moja prijateljica Lejla je stara 15 let. Velika je 170 cm. Ima
temno rjave lase, ki segajo malo čez ramena. Njen obraz je
kar bele polti in nima pegic. Ima okrogle, vendar manjše,
temno rjave oči. In ne nosi očal.
Ponavadi je oblečena v kavbojke ali trenerko. Trenerko,
kratko majico in jopico ponavadi nosi na treningih. Skoraj
vedno je obuta v teniske. Velikokrat jo vidim v kopačkih na
treningih nogometa. Najraje je' pomfri in nagece.
V družini je edinka, se pa tudi zelo dobro razume z svojimi
družinskimi prijatelji.
Obiskuje srednjo prometno šolo Maribor. Do šole se vozi z
mamo, nazaj se pa vozi z avtobusom. Njen najljubši predmet je športna, pri športni je zelo uspešna z nogometno
žogo. V šoli ji dela majhne težave matematika, zaradi površnosti.
V prostem času trenira nogomet v kar dveh klubih in sicer
v Slivnici z moškim klubom in Slovensko ligo Ptuj, ženska
ekipa. V obeh klubih skupaj trenirava že 1 leto. V prostem
času zelo rada igra računalniške igrice, je zelo velikokrat
na igrišču z nogometno žogo in na videoklicu z mano.

Zjutraj sem se zamislila. Razmišljala sem o korona šoli, kakršna bi po moje morala biti korona šola. Imela sem kar
nekaj zanimivih idej in predstavljala sem si, kako sem preživela samo en, korona šolski dan.
Vstala sem ob 11. uri. Sonce je bilo že visoko na nebu in
ptički so peli prelepe pesmi. Odšla sem k omari, poiskala
oblačila in se oblekla. Nato sem se odpravila na zajtrk, pojedla kosmiče in odšla nazaj v posteljo. Usedla sem se na
posteljo in pritisnila gumb na tleh. Takrat se je postelja
spremenila v avtomobil, ki me je odpeljal v korona šolo.
Pred šolo je čakalo veliko postelj. Izstopila sem in tekoči
trak je mene in mojo torbo odpeljal v korona šolo. Stekla
sem do učilnice, kar v korona šoli ni prepovedano. Fantje
so v učilnici igrali najljubšo igro-pretepanje, kar tudi ni bilo
prepovedano. Punce so se pačile in žalile ter se posmehovale, kar tudi v korona šoli ni prepovedano. Ko je prišla
gospa učiteljica, nam je prinesla sladkarije in obilo sladkih
pijač. Prvih pet minut pouka nam je učiteljica brala mladinski roman Igorja Karlovška z naslovom Ognjeno
pleme, Pobeg. Preostali čas smo delali kar smo hoteli, potem so nam pripeljali malico. Jedli smo hrano iz
Mc Donald'sa. Po malici smo imeli uro prostega časa za
brskanje po spletu. Za tem smo imeli glasbeno umetnost,
kjer smo peli ameriške oziroma angleške hite. Matematika
je bila strogo prepovedana, saj je tako pravilo korona šolske ustave. Napočil je čas, da se odpeljemo domov.
Ta dogodek, ki sem si ga izmislila, za čas korona šole se mi
je zdel zelo zanimiv. Upam, da bom še kdaj razmišljala o
tako razburljivih stvareh.

Valentina Reichard, 9. c

Brina Karat, 7. c

Pa pravi, ti se kar usedi in jo sama naredi,
svojo domišlijo uporabi in se z njo sama hvali.
Eva Vrabl, 6. b
MOJA PRIJATELJICA LEJLA
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GLAŽEK NESMRTNOSTI

GLAŽEK NESMRTNOSTI

Stari Francelj čaka tam pod lip´co,
misli čudne misli o življenju.
K njemu pride Gregor, ranocelnik,
k njemu pride coprnica Pehta,
pouči ga vaški norček Palček.

Vsak si kdaj želi bit’ nesmrten,
zato obstaja glažek strpen.
Kaj če ne poznamo še zdravila ?
Tukaj bo zabava super fina.
Na zabavi sta zdravnika,
ki pripravita zdravila.
Na zabavi je čarovnik,
ki privleče en zabojnik.

In Gregor reče mu:
»Kaj name ne obrneš se,
saj veš, da vsako rano ti zacelim,
in še do nebes te lahko pospremim,
le reči mi, moj Francelj stari.«

Na zabavi je miza in
okrog nastaja kriza,
kriza je nastala, ker
si glažek je izbrala.

»Ah Gregor, saj ti mojih težav ne poznaš,
saj drugače vedel bi da to ni špas.
Pa tudi svoje probleme imaš,
ki ne moreš jih rešiti kar tukaj, zdaj na glas.«

Čarovnik zdaj zaprl
je vrata in končala se
je zdaj debata.
Vsi bili so tiho, ko čarovnik je zakrilo.

Pride zdaj k njemu Pehta, coprnica:
»Kaj pa ti tukaj tako žalosten sediš?
Lepšega življenja kot je tvoje ne dobiš!«
»Ja, saj nisem rekel, da slabo se mi godi,
le otožne misli tu in tam dobim.
Veš, razmišljam kako lepo bi to bilo,
če večno bi živel lahko?«
»Ah, saj veš da to mogoče ni,
še pri meni se to ne zgodi.«
»Brez skrbi ti Pehta moja,
vedel sem da beseda zadnja ne bo tvoja.
Zdaj pa oprosti mi,
in pojdi zdaj po svoji poti ti.«

Zunaj zdaj je zagrmelo
in bliskat' se je tud' začelo,
kdo nesmrten bo postal
to ne veš nikdar.
Glažek pado je na tla
in za nekatere je zdaj konec sveta.
Nesmrten ni noben postal,
tudi, če bi glažek ostal.
Kajti glažek ni postal nesmrten,
to smo vedeli že vsi po prvem.

Zdaj pa pristopi k njemu vaški norček palček:
»O, pozdravljen Francelj, zakaj tako potrt si ti?«
»Ah, že tretji si, ki danes mi teži,
ne razumem zakaj tako obremenjujete se vsi.«
»Kaj pa naj, če prijatelji smo mi,
povej, le povej kaj na duši ti leži!«
»Prav. Ali veš kako bi lahko živel večno?«
»To ne, vem pa kako živi se srečno.
Izkoristi čas, ki ti ostal je,
saj potem prepozno bo za slavje.«

Mia Windisch, 8. c
DELO OD DOMA
Nekaterim je delo od doma težko oz. ne morejo normalno
delati zaradi tehničnih težav. Po slišanem na konferencah
smo lahko mi, ki nimamo težav, srečni. Zato ne smemo
misliti » saj tega pa ne rabim naredit takoj, ker se mi ne da«
ampak moramo naredit in oddat, da učitelji vidijo, da nimamo težav ne s šolskim delom ne z internetom ali računalnikom.
Zgodilo se je, da smo dobili nalogo, jo morali rešiti in po
50tih minutah poročati o delu. Takrat jih veliko v razredu ni
imelo naloge oz. je niso naredili. Raje so spali, kot pa se
ukvarjali z nalogo.
Po pregledu naloge pa je
učiteljica rekla, da se mi bo
moje vestno delo obrestovalo pri ocenjevanju. Moj
nasvet je, da ne pozabite
oddajati v pravem roku.

»Prav imaš, kaj posedan tu in se smilim vam,
če doma lahko dvema hčerkicama veselje dam.
Tija Moškon, 8. c
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Filip Mlakar, 7. c
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DELO NA DALJAVO

BRINA IN KORONA

Zgodba se ponavlja. Tako kot spomladi, smo tudi sedaj čez
noč ostali doma zaradi koronavirusa in temu posledične
ponovno razglašene epidemije. Najprej smo en teden odštevali dneve do ponovne vrnitve v šolo, potem pa je ministrstvo uvedlo delo na daljavo za vse učence, dijake in
študente. Tako smo ostali doma en teden, pa še en teden,
pa še en teden...
Hmmm … Nikoli si nisem mislil, da se bomo v osnovni šoli
šolali na daljavo. Pogrešam razlage snovi naših učiteljev,
zato mi je všeč, ko imamo videokonferenco, kjer učitelj
razlaga snov. Upam, da se takoj po božično-novoletnih
počitnicah vrnemo v šole.
Med božično-novoletnimi počitnicami Vam želim, da se
zabavate, uživate in preživljate prosti čas brez skrbi. Vendar pazite nase in na druge okoli vas, držite se ukrepov, saj
se bomo le tako čim prej vrnili v šolske klopi in v vsakdanje
življenje.
Želim Vam vse dobro in ostanite zdravi!

Jaz Brina jaz in ti Korona ti
Brina sem jaz
in Korona si ti,
vsaka po svoje
živi.
Ko Korona pogledam
te v oči,
se mi zdi,
da nisi podobna mi.
Jaz bela sem
in ti črna si,
vsaka v pravljici
svojega junaka lovi.
Bodi ti ti in
in jaz bom jaz.
Ne sledi mi!

Nejc Cajnkar, 9. c
Brina sem jaz
in Korona si ti,
življenje tebi
naj se spremeni.
Ta svet naj
brez tebe živi,
da skupaj igramo
lahko se le mi.

GLAŽEK NESMRTNOSTI
Anžetu mlademu smrt mori glavo,
kje nesmrtnost dobil bi je vprašanje pravo …
In ubog mladenič naš,
pomisli kot bogataš,
poklical je znano trojico sveto,
Urbana, Reneja, Andraža, ki so prisluhnili zavzeto.

Brina Karat, 7. c

Čarodej Urban nato predlaga,
naj najboljša rešitev zmaga.
Trije svetniki igrico gredo znano,
kamen, škarje, papir poimenovano.

BOŽIČ JE TU

Rešitev zmaga zdravnikova,
Andraž je rekel naj pije Anže viskija.
Anže odklonil je,
saj pijanec Andi zagotovo ne ve.

Zaradi korone vsi smo potrti,
zato daj nam življenja, da ne bomo več strti.

Božič, dolgo smo te čakali,
a končno spet si tu med nami.

Okraski, lučke in smrekica,
da vesela bo vsaka deklica.
Pa tudi na fante nismo pozabili,
saj veliko daril bodo dobili.

Stari modrec Rene Anže pove,
naj do konca življenja žabje krače je.
Ampak Anže ni lačen,
in odreče se Renejevim kračam.
300,000
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In Božiček,
za njega piškote smo naredili,
jih spekli in okrasili.

Čarodej Urban nato
začara krače in viski v tekoče zlato ...
Anže popije takoj,
in čaka na svoj večni obstoj.

Zdaj pa le še čakamo na božični večer,
da Jezus se rodi in nas obdari.
Neja Miljković, 8. b

Tija Moškon, 8. c
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ŠOLA NA DALJAVO

My home is like a mountain strong and bautiful.
My home is clean like in a box .
My home is decorated like in fairy Tales.
I like it!

Ko sem izvedela, da zapirajo šole, sem mislila, da bomo
doma ostali dva tedna. Zdaj pa nas v šoli ni bilo že cel mesec in nič ne kaže na to, da bi se bomo kmalu vrnili. Ker
smo bili doma že od marca do junija, sem bila malce pripravljena na ponovno šolanje na daljavo. Nekatere stvari
so se spremenile (več ur, več srečanj), vendar me to ni
zmotilo. Še vedno pa mi manjka neposredna razlaga in
druženje s prijatelji v šoli. To pravzaprav najbolj pogrešam
– druženje. Z nekaterimi sem se srečala, vendar ne z vsemi, ki bi jih želela videti. Veliko se pogovarjam po telefonu,
kar mi pomaga ohraniti stik s tistimi, ki jih nisem videla
dalj časa. Vendar pa nekoga videti v živo ali pa se z njim
pogovarjati po telefonu še zdaleč ni enako. Seveda pa pride s šolanjem na daljavo tudi nekaj prednosti. Ker se nam
pouk večinoma začne ob osmih, se lahko zdaj zbujam
kasneje kot pa, ko smo hodili v šolo. Imam tudi več prostega časa, v katerem se velikokrat odpravim na sprehod.
Rada bi se čimprej vrnila v šolo in srečala prijatelje, vendar
pa imam zaradi šolanja na daljavo tudi več prostega časa
in sem manj pod stresom.

Lucian Mlakar, 8. b
SPORTGEDICHT
Ich glaube, ich denke, ich hab' gehört!
Ich denke, dass Sport super ist.
Ich denke, dass Faulenzen langweilig ist.
Ich weiß, dass Sport gut für deine Gesundheit ist.
Ich denke, dass du sportlich bist!
Ema Doberšek, 9. c
EIN LIEBESGEDICHT
Ich glaube, ich denke, Ich hab’ gehört, Ich hab’ gehört...
Ich weiß! Ich weiß!
Ich weiß, dass er montags zum Fuβball geht.
Ich weiß, dass er dienstags in die Eisdiele geht.
Ich weiß, dass er mittwochs in die Schule geht.
Ich weiß, dass er freitags zu Hause hilft.
Ich weiß, dass er samstags mit seiner Schwester spielt.
Ich weiß, dass er sonntags Musik hört.
Ich glaub, dass er donnerstags an mich denkt.
Ich glaub, ich hab’ ihm mein Herz geschenkt.
Ich glaube, ich denke, Ich hab’ gehört, Ich hab’ gehört ...

Tinkara Soršak, 9. c

PESNIMO
Pri pouku tujih jezikov smo v mesecu decembru pesnili.
Ugotovile smo, da je kar nekaj pesniških talentov na šoli.
Učiteljice angleščine in nemščine

Tinkara Soršak, 9. c
MY HOME
MY HOME
My home is not just a house in a village.
My home is a road that leads to my future.
My home are the clouds when I dream.
My home is the forest where I can be myself but still not
alone.
My home is an adventure where I always discover something new.
My home is like a party full of noise and fun.
My home is an ocean turbulent and unpredictable.
My home is a castle solid and safe.
My home is like a world, mostly beautiful and sometimes
unfriendly.
My home is my word where my dreams and my joy live.

100,000

My home is a lesson,
where you have a friend.
My home is a river,
it makes me stay alive.
My home is a party,
with a lot of colours.
My home is an ocean,
where I have fun and enjoy.

Martina Brdnik, 8. b

300,000
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My home is a road,
which is with you till the end.

Tija Moškon, 8. c

MY HOME
My home is like the sea, you never know what you will
find.
My home is like a restaurant, sweet and full of good fragranes.
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THE ROAD OF LIFE

MY HOME

My life is like a long road,
sometimes is straight, sometimes is curved.
This road goes from city to city,
and every city is full of memories.
We can go back in the past,
but mostly we ride into the future.
A lot of adventures wait on this road of life for us,
but we surmount them together.
Every important person has a place on my road of life,
and I enjoy company of each of them.

Home is eating lunch with family.
Home is sleeping in my room.
Home is socializing with family.
Home is watching films with my brother and mum.
Home is laughing with the family.
Home is watching Instagram
and Snapchat on my phone.
Home is cooking with mum.
Home
is going to the backyard.
Home is joy.
Tadeja Ketiš Frangež, 8. c

MY TRAVEL
Travel is a journey,
wherever you go is a party.
Lea Gradišnik, 8. c

We drive on the road for a long time
to get to the end of the tunnel.

MY HOME

Sometimes we also get a lesson,
sometimes the forest are watches us during the journey.

My home is a party
Always happy and funny.
My home is an ocean
Calm and clear.
My home is a river
Where all go forward.
My home is a tunnel
At the end there's always a light.
And my home is a journey
Never boring and always exciting.

We often see amazing rivers on our travels.
However we look,
a trip is an amazing experience.
Neja Hostnik, 8. b
MY HOME
Lara Todorovič, 8. c

My home is a house, but it is so much more.
My home is a haven in tough times like this.
My home is my workspace and my school.
There are all good and bad memories in it.
My home is a place where I escape when I am in trouble.
My home is in my heart and there it belongs.
Home is where the family is.

300,000

200,000

100,000

Tija Prelog, 6. a
Gašper Potočnik, 8. a
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Roses are red,
Violets are blue,
My life is not interesting,
How about you?
Dorian Karpov

Life is short,
It's not just a fact, because sometimes we
forget that.
Life goes like a boat,
It goes through troubles, I like it the most.
Life is full of beautiful moments,
But there are some bad too.
Life is like unexpected adventure,
You get from young to old.

Elin Kokol

Life is going fast,
So live it the best.
Eva Vogrinec
Life is not a fairy tale,
And there are chances that you will fail,
There is not a prince charming,
And not a guard guarding.
But there is you,
A master for your world with your kind of
view.
You are a unique star that is shining,
And strong light that is lighting.
Neli Kokol

Don't be a Disney character,
Be yourself and your story's editor.

KAJ VSE JE NA SVETU
Na svetu tisoč je ljudi,
so tvoji prijatelji, družina in ti,
so tudi živali na tem svetu,
in rastline rastejo na našem planetu.

Neja Miljković

Naš svet je zgodovina, ki jo ustvarjamo tudi mi,
so naši spominki, so naše ljube stvari,
pojdi v naravo oglej si ta svet,
in poglej kako zanimiv je ta naš planet,
to pa še zdaleč konec ni,
saj na svetu še polno je stvari,
nadaljevanje pesmice izmisli si sam,
in tako polepšaj si dan …

300,000
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Stella in Neli
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BOŽIČNI RECEPTI IZ 7. C

CHRISTMAS RECIPE: Gingerbread cookies (medenjaki)

Učenci 7.c razreda so pisali božične recepte. Nekateri so
nam zaupali svoje skrivnosti za božične zabave, misli za
topel in srečen božic ter nam zapisali prave recepte sladkih dobrot, po katerih že diši v njihovih domovih.
Ali poznate rusko ljudsko pripovedko o dečku medenjaku
(Gingerbread Man/Boy)? Spada v podskupino kumulativnih ali verižnih zgodb, ki jih imajo najmlajši najraje, saj
imajo ponavljajoče se zaplete in besedne fraze. Tudi Repa
Velikanka in Muzikanti iz Bremna spadajo med te vrste
zgodb.
Učiteljica Barbara Jurista

Ingredients:
- 500g of flour
- 150g of powdered sugar
- 2 eggs
- 150g of heated and cooled honey
- a tea spoon of baking soda
- 150g of butter or margarine
- 2 tea spoons of cinnamon
Instructions:
Mix all ingredients with your hands (I recommend to mix ju
st with one hand). Put dough in a plastic bag or wrap it
in food foil, then put it in the fridge for 1 hour. Shape it
in small balls and bake it on 180 degrees for 12 minutes.
Enjoy your cookies!!!
Ema Grenko, Lana Vinkler in Filip Mlakar, 7. c

CHRISTMAS PARTY RECIPE
- a snowy day
- loud streets
- a tablespoon of bells
- a lot of good will
- some good friends
- playing in the snow with my family
- a pinch of heat
- baking biscuits with grandma

POTOVANJA V 6. C
Učenci 6. c razreda pogrešajo potovanje, zato smo se odločili, da gremo na virtualno potovanje. Potovali nismo samo
po Sloveniji, tudi tujina nas je vabila.
Odšli smo zelo daleč, na rdeči kontinent. Ali veste, da je
Sydney najstarejše in največje mesto v Avstraliji? Sydney
ima kar 70 različnih plaž. Za božič radi surfajo na Bondi plaži, kjer postavijo smrečice in pojedo božično večerjo, oblečeni v kratke hlače. Seveda, od 1. decembra do konca februarja je tam poletje.
Učiteljica Barbara Jurista

ENJOY THE PREPARATION AND HAVE FUN!
Larisa Marčič in Sanja Baumhakl, 7. c
Lana
Perša,
6. c

CHRISTMAS HAPPINESS RECIPE
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Ingredients:
- a pinch of Christmas spirit,
- plenty of snow,
- beautiful Christmas music,
- a decorated Christmas tree,
- warm clothes,
- nice Christmas surprises,
- an interesting film
- and a pinch of Christmas magic.
Instructions:
First mix well, bake for 1 hour and serve with your favourite drink.

Taja
Toplak,
6. c

Brina Karat, 7. c
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RONDO

ABACA

V osmih razredih smo se pri glasbeni umetnosti ukvarjali
tudi z rondojem. Pa ne s tistim, ki ga najdemo na cesti,
ampak s tistim, ki ga uporabljamo v glasbi.
To je pravzaprav instrumentalna glasbena oblika, za katero je značilno večkratno ponavljanje osnovne teme A
(ABACABA), vendar vsakič z nekaj spremembami. Pravi
mojstri za rondoje so bili zelo poznani trije dunajski klasiki:
Mozart, Beethoven in Haydn. Zelo poznan rondo se skriva
tudi v Mozartovi skladbi z naslovom Turški marš (Rondo
Alla Turca), katero ste gotovo že slišali.
Mi, osmošolci, rondojev v glasbi seveda nismo pisali, saj so
kar velik zalogaj, zato smo poskusili pokazati njihovo
sestavo (ABACABA ali ABACA). Tukaj je nekaj naših izdelkov:
Tija Moškon, 8. c

ABACABA

ŠE NEKAJ BOŽIČNIH …
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Rondoji učencev iz 8. razredov
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Matija Zlatolas, 9. a
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