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UVODNIK
Drage bralke, spoštovani bralci Ingoličevega dnevnika!
Leto 2021 se počasi izteka, kajti tu je december, mesec, ko se prižge tisoče luči, da polepšajo naše
domove, vasi in mesta, v srcih pa zažari plamen upanja.
Šola je prostor, kjer sta učenje in poučevanje najpomembnejši nalogi. Šola pa ni le prostor pridobivanja znanja iz različnih predmetnih področij, ampak je namenjena tudi vzgoji mlade osebnosti.
V šoli se skupaj smejimo, se veselimo, navdušujemo, tekmujemo, pa tudi jočemo. Že tretje šolsko
leto bijemo bitko s koronavirusom, ki zahteva drugačen način dela in nenehno prilagajanje vseh
obveznosti. Iskreno se vam zahvaljujem za upoštevanje ukrepov, strpnost, medsebojno spoštovanje, solidarnost, sočutje, odgovornost v teh izjemno težkih časih. Skupaj zmoremo!
Uspehov – malih in velikih zmag – je veliko in težko jih je našteti. Dosegli ste odlične rezultate na
različnih področjih znanja, kulture, umetnosti in športa, za kar Vam iskreno čestitam.
Marsikaj lepega smo poleg pouka doživeli v bogatem šolskem vsakdanjiku: teden otroka, praznovanje 200-letnice šolstva na Zg. Polskavi, dnevi dejavnosti, čaroben december … vse to ste predstavili v našem časopisu.
Z veseljem ga listajte, prebirajte in izvedeli boste skrivnosti »šolskih mehurčkov«.
Zahvala in čestitke uredniškemu odboru in vsem ustvarjalcem našega Ingoličevega dnevnika.
Prihajajoči praznični dnevi naj Vam in Vašim najdražjim prinesejo obilo miru, toplih objemov in
iskric v očeh, novo leto pa naj Vas popelje po prijaznih poteh, obdanih z zdravjem, srečo in velikimi ter malimi uspehi.
Srečno 2022!
Ravnateljica:
Danica Veber

NOVINARJI | prispevki učencev naše šole

KOLOFON
UREDNIŠKI ODBOR| Nastja Auguštin, Valerija Florjančič, Andreja Jež, Staša Leskovar, Suzana Mlakar,
Mateja Pučko Erhatič, Martina Žaberl
LEKTORIRANJE| Andreja Jež
RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE| Mateja Pučko Erhatič
FOTOGRAFIJE | arhiv šole
ŠOLSKI ČASOPIS dostopen na | http://www.ingoliceva.si/
IZDAJATELJ | OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava | december 2021
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P R A Z N O V A N J E 200-LETNICE ŠOLSTVA NA ZGORNJI
POLSKAVI V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Z obeležitvenimi dejavnostmi v sklopu praznovanja
200-letnice šolstva na Zgornji Polskavi smo nadaljevali tudi v novem šolskem letu 2021/22. Prvi šolski
dan so učenci prisluhnili radijski oddaji na temo 200
let šolstva na Zgornji Polskavi. Na vrata učilnic smo
namestili lesene logotipe, ki so nastajali ob tem jubileju in nas bodo skozi celo šolsko leto opozarjali na
obletnico in praznovanje.
Ga. Marija Markič, upokojena učiteljica, je v mesecu
septembru pripravila zanimivo in poučno vodenje po
zgodovinskih poteh Zgornje Polskave, katerega smo
se udeležili učitelji z namenom, da se podrobneje
seznanimo z zgodovino našega kraja.
V tednu otroka smo zadnji dan namenili kulturni dediščini, s katero krepimo občutek učencev o skupni
identiteti in širjenju zavesti o pomenu kulturne dediščine med mladimi. Letošnji naslov »Dober tek« nas
je popeljal v ustvarjalni dan poln užitkov. Posvetili
smo ga praznovanju 200-letnice šolstva na Zgornji
Polskavi. Vsak razred je poklonil recept naših babic.
Le-te smo združili v virtualni knjižici, ki je naše skupno darilo ob tej častitljivi obletnici.

Učenci so ta dan skupaj z učitelji kuhali kompote,
sušili sadje, pekli orehove potice in rolado, izdelovali
pogrinjke, ličkali koruzo in ob koncu dneva pripravili
razstavo izdelkov.
V mesecu oktobru smo učence popeljali po poteh
preteklosti. Obiskali smo staro šolo na Levarju, za
predstavitev šole in šolskega vsakdana nekoč smo
prosili upokojeni učiteljici, go. Marijo Markič in go.
Herto Petrovič. Bilo je zelo zanimivo in poučno. Pokazali sta nam, kje je nekoč stala mogočna lipa, ki je
krasila šolsko dvorišče, kje so bile učilnice in ostali
šolski prostori. Izvedeli pa smo tudi, kje je visel zvonec, katerega imamo sedaj razstavljenega v sedanji
šoli. Učenci so si morali v stari šoli sami umiti lonček,
iz katerega so pili čaj pri malici, v umivalniku, ki je
ohranjen še danes.
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Ta dan smo z učenci obiskali tudi spominsko ploščo
Simona Pernata, prvega učitelja, na bližnjem pokopališču in se s prižigom sveče poklonili njegovemu spominu. Pot smo nadaljevali proti Selam, kjer so nam
članice turističnega društva Klas pripravile razstavo
starih predmetov in nam predstavile življenje nekoč
in danes.

Po prenovi šolskega igrišča nameravamo obarvati
šolo. Poskrbeli bomo za poslikavo šolskih korit in zasadili cvetje v cvetlične lončke v sklopu vrtnarskega
krožka. Prav tako bomo poskrbeli za permanentno
poslikavo vhodne in dovozne ploščadi z napisom na
kamnih, koritih. Na obe ploščadi smo narisali polje za
igro ristanc. Z zgodbami, pesmimi in likovnimi izdelki
smo obogatili šolski časopis. Pripravili smo tudi spominska darila.
V decembru smo zaokrožili leto in pol praznovanja
200 let šolstva na Zg. Polskavi. Slovesno in svečano
smo otvorili spominsko ploščo ob starem šolskem
zvoncu. V decembru je izšel zbornik, v katerem je
veliko podatkov, zbranih iz šolskih kronik in drugih
virov.
Vso dogajanje smo zaokrožili in vnesli v video predstavitev, ki bo skušala nadomestiti prireditev. Video
proslavo oz. predstavitev smo posredovali vsem staršem, učencem, sedanjim in upokojenim sodelavcem,
krajanom in nasploh gostom, s katerimi smo se želeli
družiti v živo na svečani prireditvi, a nam situacija ne
ni dopuščalala take oblike praznovanja.
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TEDEN OTROKA Z DNEVI DEJAVNOSTI
IN S KULTURNO DEDIŠČINO
Razigran uživaj dan je bila osrednja tema letošnjega
tedna otroka. In ker smo tudi na naši šoli radi razigrani, radi razvijamo domišljijo, krepimo telo, spletamo
prijateljstva in na splošno uživamo, smo v tednu
otroka organizirali različne dneve dejavnosti. Družili
smo se v športu, spoznavali pravljice, razglabljali o
življenjskih naukih …
Zadnji dan pa smo namenili kulturni dediščini, s katero krepimo občutek učencev o skupni identiteti in
širjenju zavesti o pomenu kulturne dediščine med
mladimi. Letošnji naslov Dober tek nas je popeljal v
ustvarjalen dan poln užitkov.
Posvetili smo ga praznovanju 200 letnice šolstva na
Zgornji Polskavi. Vsak razred je poklonil recept naših
babic. Le te smo združili v virtualni knjižici, ki je naše
skupno, povezujoče se, darilo ob tej častitljivi obletnici. Sledila je malica; domač kruh iz krušne peči,
med, domače mleko in jabolko. Po malici smo začeli
z lastno kreativnostjo. Kuhali smo kompote, pekli
orehove potice in rolado, se pogovarjali o prazničnih
jedilnikih, se učili kuharske pesmi, sušili sadje, izdelovali pogrinjke, ličkali koruzo, spoznavali ozimnico,
delali marmelade, si ogledali oddajo MasterChef Slovenija in celo izdelovali makete sanjskih kuhinj.
Teden otroka in dan namenjen kulturni dediščini
smo zadovoljni in polni spoznanj zaključili s tradicionalno slovensko jedjo iz Idrije – za kosilo smo imeli
Idrijske žlikrofe, goveji golaž in zeleno solato. Pa dober tek tudi vam!
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ŠPORT IN EVAKUACIJE
DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA
V četrtek, 23. septembra, je OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava s športnim dnevom obeležila Dan
slovenskega športa. Glavni namen praznika je k
športnemu udejstvovanju spodbuditi vse prebivalce
Slovenije ne glede na starost in ozavestiti, kako pomembno je gibanje v našem vsakdanjem življenju,
saj le-to krepi zdravje, vzgaja, spodbuja pozitivne
vrednote in povezuje.
V ta namen smo na matični šoli in obeh podružnicah
organizirali športni dan. Osrednja aktivnost naše šole
je bilo pohodništvo. Učenci vseh treh šol so se z učitelji odpravili raziskovat bližnjo in širšo okolico naših
šol.
Učenci prve triade na Zgornji Polskavi so se odpravili
do Sel, Pokoš in gibanje zaključili na šolskem igrišču,
druga triada je pešačila do Kočnega, Ogljenšaka in
Bukovca. Najmlajši na Spodnji Polskavi so raziskovali
črno pot in se odpravili do akumulacijskega jezera,
druga triada se je podala na Zgornjo Polskavo in Pokoše, šestošolci so šli v Krajinski park. Učenci od 7.
do 9. razreda so korakali do Kočnega in se vračali po
Zajčkovi poti skozi gozd, nekateri razredi pa do Gabrnika in Ritoznoja. Mlajši Pragerčani so po črni poti
obiskali Spodnjo Polskavo in si ogledali akumulacijsko jezero, druga triada se je odpravila do Gaja in
Sestrškega jezera, najstarejši učenci pa so pešačili
mimo Spodnje Polskave proti Selam in Pokošam do
Zgornje Polskave.
Dan je bil sončen in kot ustvarjen za pohajkovanje po
bližnjih vaseh in hribčkih. Upamo, da nam je pri
učencih skozi športno dejavnost uspelo okrepiti
medvrstniške odnose in da so vsaj malo vzljubili eno

izmed osnovnih oblik naravnega gibanja človeka. Naj
veselje do gibanja traja celo leto in ne le v Evropskem tednu športa, ki ga obeležujemo med 23. in 30.
septembrom.

EVAKUACIJSKA VAJA V MESECU POŽARNE VARNOSTI
Sreda, 20. oktober 2021
Vsako leto oktobra potekajo aktivnosti v okviru projekta Oktober – mesec požarne varnosti, v kateri
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v
sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravi aktivnosti s področja varstva pred požarom.
V ta namen smo tudi na naši šoli izvedli evakuacijsko
vajo v sodelovanju z gasilci enote na Spodnji Polskavi.
Učenci so bili v jutranjih urah deležni pogovorov o
pomenu požarne varnosti. Učitelji so jih seznanili z
evakuacijskimi načrti, ki so na vidnih mestih v vseh
prostorih šole.
Po znaku za alarm so skupaj z učečimi učitelji organizirano zapustili učilnice, na hodnikih so se gibali v
okviru mehurčkov, oddelki pa se zaradi ukrepov za
zajezitev bolezni COVID-19 niso mešali med seboj.
Vsi učenci in delavci šole so se zbrali na zbirnem mestu na igrišču šole, kjer so spodnjepolskavski gasilci
prikazali različne načine gašenja požara v kuhinji:
gašenje s pokrivanjem posode s pokrovko, gašenje z
mokro krpo, nevarno gašenje gorečega olja z vodo
ter pravilno gašenje ognja z gasilnim aparatom.
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Letos obeležujemo že 11. obletnico projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Letošnji slogan projekta se
glasi : »Zajtrk s sadjem – super dan!«.
Tako našim učencem tretji petek v mesecu novembru (19. 11. 2021) postrežemo izključno živila slovenske pridelave ali predelave. Na sveže pečen kruh, iz
krušne peči kmetije nedaleč vstran, namažemo slovensko maslo in ga obogatimo z medom pridelanim
na slovenskih tleh. Da je zajtrk še bogatejši in poln
vitaminov mu dodamo še lokalna jabolka, pobrana
na kmetiji sosednje občine, ter sveže domače mleko.
Glavni namen projekta je, da že najmlajši spoznajo
pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in
varovanja okolja. Prav tako je eden ciljev poudarjanje pomena zajtrka za zdravo in uravnoteženo prehrano. Vsakodnevni zajtrk poskrbi za jutranjo energijo, ki jo še posebej otroci potrebujejo za lažje sledenje učnemu procesu.
Naj bo zajtrk tisti s katerim začnemo vsak dan!

V KNJIŽNICO NA TRADICIONALNI SLOVENSKI
ZAJTRK
Ne, nismo si ga zares privoščili v knjižnici, ker vemo,
da se v knjižnici ne jé. Smo ga pa z navdušenjem obeležili ter se nanj pripravili po ‘knjižnično.’
V tednu, ko obeležujemo Dan slovenske hrane in
spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk so četrtošolci na Zgornji Polskavi in Pragerskem z navdušenjem srkali znanje o čebelarstvu, čebelah in čebeljih
proizvodih. Da so učenci izvedeli, o čem bo ‘tekla’
ura KIZ (knjižnično informacijska znanja) so najprej
morali rešiti uganko. Po kratkem pogovoru o čebelah, čmrljih, čebelnjaku in medu (to so bile rešitve
njihovih ugank) so prisluhnili poučni pravljici Kam so
šle vse čebelice?, potem pa se z navdušenjem lotili
reševanja delovnega lista o čebelarstvu.
Bila je ustvarjalna in poučna knjižnična ura, ki nas je
naredila lačne, zato smo z navdušenjem čakali in tudi
dočakali današnji tretji petek v novembru, ko se v
šoli sladkamo s tradicionalno slovensko hrano.

Romina Breznik,
knjižničarka

8

ŠOLSKA KNJIŽNICA
PRVOŠOLCI PRVIČ V ŠOLSKI KNJIŽNICI
V drugi polovici meseca septembra so šolsko knjižnico na Pragerskem, Zgornji Polskavi in Spodnji Polskavi obiskali naši prvošolci. Učence je v vsaki enoti
sprejela šolska knjižničarka, ki jim je predstavila
knjižnico. Na sproščenem obisku so učenci spoznali
osnovna pravila knjižnice, se seznanili z branjem za
Ingoličevo in EKO bralno značko ter poslušali pravljico Tiho pisateljice Bloom Becky.

izkaznico, ki jo je knjižničarka kasneje opremila z nalepko s člansko številko ter odpiralnim časom knjižnice na določeni enoti.

PONOVNO V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Na Pragerskem in Zgornji Polskavi so učenci v sklopu
knjižnične ure prejeli še posebno presenečenje. Vsak
učenec je namreč od Društva Bralna značka Slovenije
v dar prejel slikanico Ponikalnice pisatelja Miroslava
Košute. Učenci na Spodnji Polskavi pa so jo prejeli že
17. septembra 2021, na dan zlatih knjig, ko v osnovnih šolah uradno obeležujemo začetek bralne sezone.
Da je prvi obisk šolske knjižnice bil še slajši, si je vsak
učenec ob koncu lahko izposodil še knjigo za bralno
značko. Po obisku v knjižnici so učenci v razredu, skupaj z razredničarko ustvarili še vsak svojo knjižnično

V mesecu oktobru, tik pred ‘krompirjevimi počitnicami’, je bilo v šolski knjižnici zelo veselo in ustvarjalno. Na druženje s šolsko knjižničarko so namreč prišli
učenci drugega in tretjega razreda. Na vseh treh enotah so učenci najprej obnovili svoje znanje knjižničnega reda. Seznanili so se z novimi seznami za Ingoličevo in EKO bralno značko. Nato pa so prisluhnili različnim pravljicam, na temo katerih so kasneje tudi
ustvarjali. Drugošolci iz Spodnje in Zgornje Polskave
so poslušali pravljico o Buči zmagovalki, na Pragerskem pa o Razvajenem vrabčku. Tretješolce iz Zgornje in Spodnje Polskave pa sta očarali pravljici o prijazni čarovnici (Bi se gnetli na tej metli) in prometni
miški Dori (Dorine dogodivščine na poti v šolo). Sledilo je ustvarjanje, ki je bilo zelo zabavno, nastalo je
ogromno lepih izdelkov. Vsak učenec si je na kocu
izposodil še pravljico ali dve za čez počitnice.

9

ŠOLA V NARAVI
Devetošolci so v prvem tednu septembra odšli na
dolgo pričakovano šolo v naravi. Pot jih je vodila preko Ljubljane in Idrije do Kobarida, kjer so si v muzeju
ogledali razstavo o 1. svetovni vojni. Po času za malico/kosilo so pot nadaljevali preko Vršiča, mimo Ruske kapelice do Kranjske gore, kjer so se nastanili v
CŠOD Kranjska gora. Po okusni večerji jih je čakal še
ogled kraja, nato pa zaslužen počitek.

Učenci so imeli različne dejavnosti ločene po skupinah. Nekateri so spoznavali vpliv človeka na naravo,
raziskovali ekosisteme, streljali z lokom, izvajali
športne različne športne igre, spoznavali osnove nordijske hoje, si ogledali naravni rezervat Zelenci ter
veslali na jezeru Jasna. Seveda ne smemo pozabiti na
okusne obroke, ki so jih pripravljali kuharji v CŠOD.
Po večerni animaciji pa so se utrujeni zgrudili na postelje.
Predzadnji dan so zaokrožili še z zadnjimi aktivnostmi
in dejavnostmi vseh treh dni. Nekateri so se zelo veselili ogleda Zelencev, nordijske hoje, veslanja, lokostrelstva ali spoznavanja narave in ekosistemov. Večer
so zaključili z različnimi večernimi dejavnostmi –
večerni sprehod po Kranjski gori, družabne igre ali
ogled filma Grivasti vojak. Bili so utrujeni, a polni lepih in prijetnih vtisov. Zadnji dan pa jih je čakal še
orientacijski tek Lov na Kosobrina ter vožnja proti
domu z vmesnim postankom pri Prešernovi rojstni
hiši.
Zadnji dan šole v naravi so začeli z orientacijskim tekom, po kosilu pa so se odpravili proti domu. Na postanku v Vrbi na Gorenjskem so si ogledali domačijo
našega največjega pesnika Franceta Prešerna.
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KULTURNI DAN IN PROSLAVE
KULTURNI DAN MALI PRINC
V sredo, 6. 10. 2021, so imeli učenci 8. razredov matične in podružnične šole kulturni dan na temo Mali
princ.

telj na zgornjepolskavski šoli, učiteljica Margareta
Vodušek pa je svoje premoženje zapustila naši šoli.

Pred izvedbo dneva dejavnosti so imeli nalogo, da za
domače branje preberejo znano knjigo francoskega
pisatelja in pilota Antoinea de Saint-Exupéryja z naslovom MALI PRINC. Učenci so prišli v šolo polni lepih
in pozitivnih vtisov ob prebrani knjigi. Najprej smo se
pogovorili o mislih in doživljanju ter nato prešli k dejavnostih, ki smo jih načrtovali. Glasno smo prebrali
nekaj izbranih poglavij ter se s tem osredotočili na
vrednote in sporočila, ki nam jih predstavlja vsako
poglavje. Učenci so se nato razdelili v skupine, da so
se lahko lotili reševanja delovnih listov. S tem pa so
se tudi preizkusili v razumevanju zgodbe. Sledil je
napovednik in ogled animiranega filma o Malem
princu. Učenci so ga z navdušenjem gledali in v veliko
veselje nam je bilo, ko so po končanem filmu povedali, da jim je bil zelo všeč. Ponovno smo se razgovorili o filmu ter ga primerjali s knjigo.

Učenci so kulturni dan končali z mislijo, da moramo
gledati s srcem in da je za ljubezen pomembna odgovornost.

PRED DNEVOM REFORMACIJE IN DNEVOM
SPOMINA NA MRTVE
Zadnji dan pred jesenskimi počitnicami smo na vseh
treh šolah osvežili spomin na pomen dneva reformacije, ki ga v Sloveniji praznujemo 31. oktobra ter doprinos Primoža Trubarja k razvoju slovenskega književnega jezika.
Z lepo mislijo in svečkami smo se spomnili tudi vseh
naših pokojnih, saj smo zadnji dan prihajajočih počitnic obeležili tudi dan spomina na mrtve.
Na matični šoli smo v počastitev obeh praznikov pripravili kratko kulturno prireditev, učenci na Zgornji
Polskavi in Pragerskem pa so prisluhnili šolski radijski
oddaji. Delegacija naših učencev in članov vodstva
šole je obiskala tudi obeležja NOB na Zgornji Polskavi
(Gaj), Pragerskem in Spodnji Polskavi, nato pa še grobove pisatelja Antona Ingoliča ter učiteljev Margarete Vodušek in Simona Pernata. Slednji je bil prvi uči-
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FORMA VIVA
FORMA VIVA PRAGERSKO 2021
Na 13. festivalu FORMA VIVA Pragersko 2021 , ki je
potekal v četrtek in petek, 15. in 16. septembra, so
na kiparsko-rezbarski delavnici sodelovali učenci
matične šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava s podružnicama Zgornja Polskava in Pragersko.
• OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava: Martina
Brdnik, Lea Dihtero.
• podružnica Pragersko: Žana Gajšt, Lara Todorovič.
• podružnica Zgornja Polskava: Žan Frešer, Zoja
Frim, Olga Parfenova.
Delavnica je potekala pred Kulturnim domom na Pragerskem. Učenci so se spoznali s tehniko rezbarjenja
reliefa v les. Najpej so si izbrali leseno desko, na katero so skicirali risbo, ki jim je služila kot vodilo pri
delu. Učenci so si izbrali motive iz narave; učenke
Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava so
rezbarile motiv srne, učenci podružnice Zgornje Polskave so upodobili ptico, učenke iz podružnice Pragerskega so zasnovale cvetlični motiv. Učenci so kaj
kmalu ugotovili, da je za izvedbo rezbarije reliefa
potrebno veliko spretnosti in vztrajnosti ter se pri
delu odlično odrezali.
Razstave reliefov mladih ustvarjalcev in slikarskih del
slikarjev DPD »Svoboda« je potekala v mesecu septembru v Kulturnem domu na Pragerskem. Nastali
reliefi bodo po razstavi krasili prostore šol.
Mentorica Lara Železnik
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34.OTROŠKO KIPARSKO SREČANJE
FORMA VIVA MALEČNIK 2021
Naša šola je tudi letos sodelovala na 34. OSNOVNOŠOLSKEM KIPARSKEM SREČANJU MALEČNIK 2021
Dokler drevo cveti,rodi. Učenci matične šole Antona
Ingoliča Spodnja Polskava so sodelovali z rezbarsko
kiparskimi deli.
Julija Šimenc je ustvarila delo, ki nosi naslov Razmišljanja.

Ustvarjanje je potekalo na matični šoli skozi celoten
oktober pod mentorstvom likovne pedagoginje Lare
Železnik. Učenci so pridobili različna znanja iz področja oblikovanja v lesu, kot so: rezbarlenje, brušenje,
žaganje, lepljenje …
Vsa nastala likovna dela so bila razstavljena na razstavi 34. OSNOVNOŠOLSKEGA KIPARSKEGA SREČANJA MALEČNIK 2021 Dokler drevo cveti, rodi v galeriji RRRudolf v Mariboru.
Mentorica Lara Železnik

MEDNARODNO TEKMOVANJE SLOWENISCHE
CLIL-ROBOTIK MEISTERSCHAFT 2020_21

Gašper Koban in Amadej Brumen pa sta ustvarila
delo z naslovom Drevo življenja.

Naša šola je sodelovala v Slovenskem prvenstvu v
CLILiG-robotiki 2021/22, ki ga organizirajo GoetheInstitut, Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije,
Ljubljana in Slovensko društvo učiteljev nemškega
jezika.
S sodelovanjem v projektu so učenci v delavnicah na
šoli spoznali in poglobili znanje legorobotike in/ali
znanje nemškega jezika.
Pri projektu so sodelovali učenki Julija Rebernak in
Tonja Špes ter učenci Jan Golob, Hugo Gorišek, Dorian Karpov in Aljan Klajnšek. Skupaj s Srednjo šolo
Slovenska Bistrica smo z izdelki (zapisom in dramatizacijo (videom) v nemškem jeziku ter izdelavo robota
in programa zanj) sodelovali na mednarodnem tekmovanju, ki je potekalo 12. 11. 2021 na daljavo.
Naši učenci so pokazali znanje, zanimanje ter motivacijo za delo in odlično opravili naloge. Dosegli so četrto mesto na tekmovanju.
Čestitamo!

Mentorja Mirjana Vračun in Matjaž Frešer
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SKRBIMO ZA NAŠO PRIHODNOST
DAVČNO OPISMENJEVANJE ZA MLADE NA OŠ
ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA

OTROCI ZA ŽIVALI—SVETOVNI DAN ŽIVALI

Finančna uprava RS v šolskem letu 2021/2022 že
osmo leto izvaja projekt Davčno opismenjevanje
mladih. Osnovni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu plačevanja davkov za zagotavljanje
javnih dobrin in storitev vsem prebivalcem in povečanje davčne pismenosti mladih. Na naši šoli so uslužbenci in predavatelji FURS-a izvedli dva vsebinsko
prilagojena modula za učence.

V oktobru so naše misli bile namenjene tudi živalim,
kajti 4. oktober je svetovni dan živali.

Delavnica za otroke v prvem razredu je potekala zelo
interaktivno. Učenci so se ob ogledu animiranega
filma naučili, kaj so davki in kdo polni državno blagajno ter kam se steka denar od davkov. V igri trgovina
so kupovali barvice in se seznanili z vsebino računa. Z
obiskom pri zdravniku pa so spoznali, da pregleda ni
potrebno plačati. Ta denar smo vzeli iz državne blagajne.

Živali so že od nekdaj naši sopotniki in imajo zelo
močan vpliv na naše življenje. Ljudem pomagajo,
znajo prisluhniti, nikoli ne obtožujejo, ni jim pomembna zunanja lepota, ni jim pomembna starost.
Sprejmejo nas take kot smo in nam vedno stojijo ob
strani. Žal pa ni vedno tako, ko govorimo o živalskih
sopotnikih – ljudeh. Ljudje prepogosto mislimo, da
so živali samoumevne, brez čustev, pogosto na njih
gledamo kot na predmete. Zato je vsako leto veliko
živali mučenih, izgubljenih ali celo zavrženih. Žal se
zavetišča velikokrat prehitro polnijo, zmanjkuje jim
sredstev za pomoč hišnim ljubljenčkom.
Na naši šoli se zavedamo te problematike in večkrat
(ne samo ob Svetovnem dnevu živali) zbiramo hrano
zanje. Velikokrat podarimo tudi pregrinjala, igrače …
Zbrano podarimo različnim štajerskim društvom za
pomoč živalim. Ko pa imajo ta vsega dovolj, nas napotijo tudi na druge konce Slovenije. Ponosni smo,
da nam uspeva in vsekakor bomo z akcijami nadaljevali.
Novembra 2021 smo podarili hrano zavodu za zaščito živali Koki Bresternica in drugim.
Naj bodo druge živali srečne tako kot so naše.

Za učence tretje triade je predavanje potekalo online. Vsebina je zajemala kratek pregled zgodovine
davkov, predstavitev davkov v vsakdanjem življenju,
pomen plačevanja davkov za našo skupno blaginjo
ter predstavitev družbenih posledic, kadar pride do
izogibanja izpolnjevanju davčnih obveznosti. Verjamemo, da so zavedanje o pomembnosti stekanja
davkov v davčno blagajno s tem projektom pridobili
tako naši najmlajši učenci kot tudi učenci 7., 8. in 9.
razreda.
Natalija Kozar,
svetovalna delavka
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ŠPORTNA TEKMOVANJA
MEDOBČINSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE
Po dolgem času je bilo izvedeno kakšno medobčinsko športno tekmovanje. Naši učenci so bili zopet
izvrstni. Starejši učenci so se v torek, 19.10.2021,
udeležili medobčinskega tekmovanja in med osmimi
šolami zanesljivo osvojili 1. mesto. S tem so se uvrstili na finalno tekmovanje prvih štirih, ki bo januarja
2022.
Naši učenci so zabeležili tri zanesljive zmage. Pohvalimo jih lahko za zelo kvalitetno, srčno in borbeno
igro na vseh tekmah.
Šolo so zastopali: Gašper Potočnik, Luka Brumec, Gal
Jevšenak, Bor Najdič, Tim Falež, Matej Kotnik, Luka
Tomac, Tobias Rec, Urban Šela in Lan Pečovnik.
Rezultati naše ekipe:
OŠ Sp. Polskava – OŠ Tinje
7:0
OŠ Sp. Polskava – 2. OŠ Sl. Bistrica 6:3
OŠ Sp. Polskava – OŠ Poljčane
7:1
Čestitamo!
Mentor: Zvonko Hraš

nih športnih prireditev zaradi že vsem znane situacije
z virusom COVID-19 so se v petek, 24. 9. 2021, zbrale
osnovnošolske ekipe, ki so se pomerile v ulični košarki 3 proti 3. Tekmovanje je potekalo na parkirišču v
središču Slovenske Bistrice. Ekipe so tekmovale v
dveh kategorijah. V kategoriji starejših in v kategoriji
mlajših učencev so sodelovale naslednje osnovne
šole: OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, II. OŠ Slovenska Bistrica, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in
OŠ Laporje. Skozi dopoldanski del so na prvem in
drugem igrišču potekale igre za čim boljšo uvrstitev v
posamezni kategoriji. Med odmorom so se učenci
pomerili tudi v metu za tri točke. Med mlajšimi učenci je zmagal naš učenec Miha Brumec, medtem ko
nam pri starejših žoga ni in ni hotela skozi obroč. Turnir, katerega namen je vzpodbujanje vseh občanov,
naj vsakdanje poti premagujejo na okolju in uporabniku prijazen način ter tako zmanjšujejo obremenjenost prometnih površin, je postregel za našo šolo z
odličnim ekipnim uspehom.
Tako ekipa mlajših dečkov, v postavi Miha Brumec,
Amadej Brumen, Tim Falež, Bron Hostej, kot tudi
ekipa starejših dečkov, v postavi Jure Rečnik, Luka
Brumec, Andraž Jurič, Žak Lozinšek je v svoji kategoriji zmagala in si tako priborila pokal.
Mentor: Miran Klavž

ZMAGA UČENCEV OŠ ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA NA TURNIRJU TROJK
Učenci OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava so zaznamovali turnir najboljših šolskih ekip v igri tri na tri
v Slovenski Bistrici, ki je potekal v okviru prireditve
Evropski teden mobilnosti 2021.
Po enoletnem premoru šolskih tekmovanj in različ-
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PRISPEVKI UČENCEV MATIČNE ŠOLE
2. a - KOOOOONČNO SNEG!
Učenci 2. a razreda smo se v decembru zeloooo razveselili snega.
Komaj smo čakali, da pridemo v šolo, saj nam je učiteljica rekla, naj s seboj prinesemo rokavice. Zakaj?
»Rokavice so obvezen dodatek, če želimo uživati na
snegu,« nam je rekla.
Pa smo jih res prinesli in komaj smo čakali, da se
oblečemo in obujemo. Sneg je bil čisto »ta pravi« za
izdelavo kep, ki so pri valjenju nastajale vse večje in
večje! Takoj smo se lotili izdelave sneženega moža.
Za oči in nos smo uporabili kamenčke, šal je snežaku
posodil Tian, kapo pa Ella.
Kako smo bili ponosni na našega novega sneženega
prijatelja! Cela vas ga je lahko kar nekaj dni občudovala!
Za konec pa … smo nakepali še našo učiteljico Branko.
To je bil naš najlepši rekreativni odmor v decembru.

PISATELJI IZ 3. a
Moja slaščičarna iz sanj
S starši rad zahajam v slaščičarno Uganka.
Ima veliko oken in dva balkona. Zunaj visijo bleščeči
trakovi zelene in zlate barve, na njih pa so sladkarije,
bonboni in čokolade. Zunaj sveti tudi veliko raznobarvnih lučk. Na vratih je venček.
V slaščičarni so štiri svečke in vsako nedeljo prižgemo eno. Je tudi veliko slaščic. Tam so torte, sladoled
za poleti, rezine, ježki, cesarski praženec, palačinke,
čips, smokiji in kokice.
Tristan Gosnik, 3. a
S starši rada zahajam v slaščičarno Sladki konj. Tam
se dobro počutim.
Prostor je velik, a zelo temen, saj nima oken. Samo
nasproti vrat je okno. Tam so tudi vitrine s slaščicami, v njih pa čokoladne, lešnikove, sadne, skutne in
vaniljeve torte. Zadaj za slaščičarno je hlev s konji.
Teja Teran, 3. a

Opis živali
Kokica je moja kokoška. Je rjave barve, ima majhen
kljun in kronico na glavi. Hrani se z deževniki in s hrano za kokoši. Včasih jo dam na gnoj in tam brska za
deževniki. Je mirna in se pusti božati.
Julij Soršak Krivačić, 3. a
Orka zraste v dolžino tudi do osem metrov. Je črne
barve z belimi lisami. Živi v vseh svetovnih oceanih.
Po načinu življenja je plenilec. Hrani se z ribami, pticami, morskimi psi in ostalimi kiti. Tehtajo od tri do
štiri tone. Plavajo s hitrostjo 56 km/h. Živijo od deset
do petinštirideset let. Samica je breja od petnajst do
osemnajst mesecev.
Luka Pak, 3. a

Učenci 2. a z učiteljico Branko

Muce so lahko črne, rjave, nekatere pa tudi bele barve. Prehranjujejo se z briketi in pijejo vodo. Običajno
spijo v košari z odejico, da jim je mehko. Rade se tudi
potepajo in lovijo miši. Njihove oči so lahko večje ali
manjše. Mačke spadajo med sesalce. Nekatere se
tudi rade božajo.
Gaja Mandić, 3. a
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Praznični december
December pri nas je prazničen in vesel. Postavljamo
smrečico, pečemo piškote, obešamo lučke in plešemo. Naš december je zelo zanimiv in poseben.
Satya Brglez, 3. a
Pri nas doma že vlada praznično vzdušje.
Pred prvo adventno nedeljo smo skupaj z družino
naredili adventni venček in začeli z okraševanjem
hiše. S starši smo si ogledali okrašeno mesto Maribor. Napisala sem tudi pismo Božičku. Skupaj bomo
okrasili še smreko, spekli piškote in se poveselili v
prazničnem decembru.
Pia Najdič, 3. a

Muce, 3. a
O živi barvici
Otroci so šli na kosilo. Medtem je škrat Kuzma začaral barvico.
Barvica je nenadoma oživela. Dobila je oči, nos in
usta. Videla je vse polno delovnih zvezkov in torb, v
njih pa knjige. Šla je po učilnici. Na učiteljičini mizi so
bili rezervni svinčniki, če kateri učenec pozabi doma
peresnico. Barvica je oživila vse svinčnike, šilčke in
radirke. Imeli so zabavo. Radirke so poradirale vse
napake, svinčniki pa so jih popravili.
Tedaj so se otroci vrnili. Stvari so obležale na tleh.
Otroci pa samo: »Kaj se je zgodilo?«
Kaj misliš, bo škrat Kuzma še kdaj začaral kakšno barvico?
Benjamin Tian Robar, 3. a

Prvi sneg, 3. a

Vasica in kamin, 3. a
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PRISPEVKI UČENCEV MATIČNE ŠOLE
BOŽIČNO-NOVOLETNE DELAVNICE V 5. a

eTWINNING PROJEKT

V 5. a razredu smo v petek, 13. 12. 2021, imeli tehniški dan. Izdelali smo praznični čevelj, izdelovali voščilnice in okraske za smrečico. Poglejte si, kako dobro
nam je uspelo!
POLETELI SMO Z BALONI

V nestabilnih časih zaprtja šol v prejšnjem šolskem
letu smo v 6. b razredu (Podružnična šola Zgornja
Polskava) uspešno izvedli mednarodni eTwinning
projekt Happy Campers. Projekt je pripomogel k
ohranjanju stika s sovrstniki, tema pa je bila osredotočena na pojem sreče. Učenci so sodelovali z vrstniki iz Italije, Litve, Ukrajine, Portugalske, Irske, Nemčije, Poljske in Romunije. Projekt je bil nagrajen z
Evropskim znakom kakovosti.
Letos se nam je pridružilo kar nekaj novih razredov.
Tako sta 4. b in 4. d sodelovala v mednarodnem projektu A magical autumn in my homeland. Učenci iz
Pragerskega so sodelovali v glasbenem projektu:
Glazbeni vremenoplov.
Učenci 6. b sodelujejo v projektu Green Wonder, ki
je posvečen rastlinam. V mednarodno mešanih skupinah bodo učenci opisali značilne rastline, ki rastejo
v krajih bivanja, naredili bodo različne igre povezane
z rastlinami. Spomladi bodo izdelali tudi herbarij.
Nik Motaln, 5. a

Nik Božič, 5. a

Učenci 7. a razreda so sodelovali v projektu Project
4. Projekt je bil namenjen praznovanju Svetovnega
dneva turizma, Svetovnega dneva živali ter noči čarovnic, Evropskemu dnevu zdrave prehrane ter Božiču. Učenci so predstavili svojo šolo in kraj, Predstavili
so svoje najljubše živali, lokalne dobrote (Pohorsko
omleto, Pohorski lonec, Martinovo pojedino ter joto). Na koncu so pisali tako imenovane »Blackout«
pesmi. Pesmi so izdelali iz božičnih zgodb. Za vsak
praznik so ustvarjali igre za utrjevanje angleščine.
Učenci 8. b razreda sodelujejo v projektu Mission to
Twinspace. Učenci v mednarodnih ekipah ustvarjajo
planete. Pričeli so z vozovnicami, vesoljskimi ladjami,
imeni planetov. Sedaj pa ustvarjajo izgled planeta in
prebivalcev ter šolska pravila na planetih.

Tijan Trauner, 5. a
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Učenci 9. ab sodelujejo v projektu European S'capade. V projektu so učenci iz Španije, Katalonije ter Slovaške. Preko video konference smo se pogovarjali z
učenci iz Katalonije. Sedaj učenci v mednarodnih ekipah raziskujejo kulturo ter umetnost sodelujočih držav. V januarju pa bodo pričeli s sestavljanjem »sobe
pobega«.

ZIMSKO-PRAVLJIČNO MESTO
Od vseh mesecev je december najbolj prazničen mesec v letu. Vonj božičnih drevesc, pečenih piškotkov,
vroče čokolade in hladnega zimskega zraka. Lesketanje in ples prvih snežink, sveže zapadel puhast sneg.
Pogled na svetle praznične luči, razsvetljene ulice,
okrašene hiše in domove, prekrasne adventne koledarje, kreativno izdelane adventne venčke in jaslice
pod božično smrekico.
Tudi v podaljšanem bivanju na Spodnji Polskavi nas
je prevzel praznični duh. S pomočjo prazničnih melodij smo si v učilnicah ustvarili pravo praznično ustvarjalnico. Letos smo si zamislili, da bi našo šolo spremenili v pravo zimsko-pravljično mesto. Učiteljici
Staša in Petra sta zavihali rokave in s škarjami in nožki zarezali v kartonske škatle, učenci pa smo poiskale
belo tempero in palčke za ušesa, s katerimi smo
okrasili naše hiške. Učiteljica je rekla, da urimo grafomotoriko. Ker smo zbrali toliko škatel, smo se odločili, da bo skozi našo vas peljala še prava gondola.
Hm, le kam pelje? To pa ugotovite sami.
Prijetna toplina, prasketanje ognja, nežna svetloba,
božično drevo in velika skodelica vročega kakava. Si
predstavljate? Mi si z lahkoto, saj nam je prav tako
vzdušje pričarala učiteljica Lara v naši šolski avli.

Naj vam ujeti utrinki našega ustvarjanja ponesejo del
tega prazničnega vzdušja v vaše domove, vas pobožajo po duši in vam dajo občutek topline.
Učenci in učiteljici v OPB Sp. Polskava ter učiteljica
LUM

MATERNI JEZIK
Vsako poletje, ko gremo s starši v tujino, se zavem
pomena maternega jezika. Srečamo veliko tujcev, ki
ne razumejo našega jezika. Za njih je slovenščina tuj
jezik. Velikokrat pa spoznamo kakšne Slovence. Takrat vedno začutim neko povezanost med Slovenci.
Da govorimo jezik, ki ga prenašamo od svojih staršev. Naučili so nas govoriti slovenščino. To je moj
prvi ali materni jezik. Slovenci, ki živijo za mejo, so
zamejci. Tudi za njih je slovenščina prvi jezik. Nekateri Slovenci se odločijo, da bi svoje življenje raje nadaljevali drugje, zato se preselijo v druge države, vendar bo slovenščina za vedno ostala njihov prvi jezik.
Na to smo lahko ponosni.
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PRISPEVKI UČENCEV MATIČNE ŠOLE
Slovenščina je velik del slovenske zgodovine. Začela
se je razvijati že v devetem stoletju. Od tega obdobja
lahko govorimo o zgodnji slovenščini. Okoli leta 1000
so na avstrijskem Koroškem našli Brižinske spomenike, v katerih najdemo prvi zapis slovenskega jezika.
Nahaja se v drugem rokopisu, ki je pridiga. Pridiga pa
je posebno versko besedilo, ki razlaga verski nauk. V
prvem in tretjem rokopisu je napisan prav ta. Brižinske spomenike je uporabljal škof Abraham, zapisali
pa so jih pisarji. Napisani so bili v karolinški minuskuli.
V času 14. in 15. stoletja se slovenski jezik začne deliti na narečja. Koroško narečje najdemo v Celovškem
rokopisu, dolenjsko v Stiškem in primorsko v Starogorskem rokopisu.
Leta 1550 pa je Primož Trubar v Nemčiji napisal Katekizem in Abecednik. S tem je uveljavil slovenski knjižni jezik. Deli sta bili napisani na podlagi ljubljanske
govorice z nekaj dolenjskimi besedami. Primož Trubar je eden izmed največjih slovenskih predstavnikov
v času reformacije. V času reformacije so delovali še
Sebastjan Krelj, ki je napisal Otroško biblijo, leta
1566. Pa tudi Jurij Dalmatin, ki je prevedel Biblijo ter
Adam Bohorič, ki je napisal prvo slovensko slovnico v
latinščini. Dalmatin in Bohorič sta deli napisala leta
1584. Reformacija ali protestantizem je prinesel še
veliko drugih del. Do 19. stoletja pa je razvijanje slovenščine zastalo.

zavedajo, koliko truda je bilo v nastanku tega jezika.
Zagotovo ne poznajo del, ki so bila napisana samo za
razvoj slovenščine. Samo slučaj bi bil potreben, da
jezik mogoče sploh ne bi obstajal. Mislim, da moramo slovenščino varovati in širiti. Vsak jezik je nekaj
posebnega. In raznolikost je v svetu zelo pomembna.
V preteklosti vsi jeziki niso bili svobodni. Komaj v 19.
stoletju je bila slovenščina dovoljena v šolah, uradih.
Lahko smo ponosni, da zdaj brez skrbi slovenščino
govorimo povsod.
Za prihodnost nikoli ne vemo, kaj nam bo prinesla.
Možno je, da bo slovenščina izumrla. Mislim, da se
bo ohranila. Vse je pa odvisno od nas, Slovencev. Bilo
bi sramotno, da bi po vseh letih razvoja in boja za
svobodo jezika odnehali. Usoda pa je v naših rokah,
mi pa se bomo odločili, ali bomo naš prvi, materni
jezik širili na naše naslednike in ga s tem ohranili.
Zarja Robar, 9. a

POSLIKAVA INŠTRUMENTOV
Učenci šestih razredov so v okviru kulturnega dne
izdelali svoj inštrument iz odpadnih materialov in ga
okrasili z barvnimi vzorci po vzoru avstralskih domorodcev - aboriginov. Ob ustvarjanju so učenci usvojili

Vendar je na začetku 19. stoletja dobila nov zagon.
Vrh je dosegla poezija, ki sta jo pisala Valentin
Vodnik in France Prešeren. Valentin Vodnik je napisal
prvo slovensko slovnico v slovenščini. Prav tako je
izhajal prvi slovenski časopis Lublanske novice.
Na sredini 19. stoletja so pisavo bohoričico zamenjali
za gajico, ki jo pišemo še danes. V tem času je Stanislav Škrabec postavil Pravila za enotno knjižno izreko.
Konec 19. stoletja sta nastali še dve posebni deli, to
sta slovensko – nemški slovar, ki ga je napisal Maks
Pleteršnik ter slovenski pravopis, ki ga je napisal Fran
Levec.
Marsikdo misli, da slovenščina ni nič posebnega.
Mnogim je jezik pretežek ali staromoden. Naš jezik
primerjajo z drugimi, bolj razširjenimi. Verjetno se ne

pojem nasprotje (kontrast), spoznali posebnosti
komplementarnega barvnega nasprotja in odnose
barvnih parov. Med sproščenim ustvarjanjem smo
poslušali glasbo.

Mentorica Lara Železnik
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GLASBENA IN LIKOVNA UMETNOST
IZDELOVANJE GLASBIL

IZDELAVA VOŠČILNIC

V petek, dne 10.12. 2021, smo pri pouku glasbene
umetnosti izdelovali inštrumente. Razdelili smo se v
skupine po 5 ali 6 učencev in pričeli z delom. Vsak si
je izbral svoj inštrument iz ponujenih možnosti. Material za izbran inštrument smo si morali prinesti sami. Navodila smo si morali že v naprej pogledati.
Izdelovali smo: stekleno pihalo, dežno palico, preprosto brenkalo, enostrunsko glasbilo, vrtljivi boben,
trstenke, CD okarino, CD flavto ter lončeni bas. V
skupinah smo si pomagali in se pri tem zabavali.

Na šoli smo z navdušenjem zakorakali v čarobni december z izdelovanjem novoletnih voščilnic. Izdelali
so jih učenci in učenke sedmih razredov v okviru
dnevov dejavnosti. Pod spretnimi prsti učencev so
nastali različni praznično – zimski motivi. Med ustvarjanjem so si učenci izmenjevali ideje, si izposojali pisane liste kolaž papirja si pomagali pri izrezovanju
drobnih detajlov.

V ponedeljek, 13. 12. 2021, smo te inštrumente tudi
okrasili. Najprej smo jih ovili z barvnim papirjem, potem pa pobarvali s komplementarnimi barvami.
Slikali smo lahko: pikice, črtice, kvadratke ...
Ko smo svoj inštrument končali, smo se spet razdelili
v začetne skupine. Delo se je nadaljevalo s petjem in
igranjem na inštrumente. Vsaka skupina si je izbrala
eno pesem. Ob pesmi smo morali uporabiti izdelan

inštrument. Po ritmu smo peli in igrali na naš inštrument. Iz tega smo dobili tudi oceno pri glasbi.
Bilo je zelo zabavno.
Zala Peršuh, 6. b

Mentorica Lara Železnik
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PRISPEVKI UČENCEV MATIČNE ŠOLE
KAJ SANJAJO PSI?

LIKOVNO USTVARJANJE JULIJE ŠIMENC, 8. B

A ste se kdaj vprašali, le kaj sanjajo naši mali kosmatinčki? Tudi jaz sem se. Na žalost nam tega ne morejo povedati, zato moramo odgovore oz. informacije
poiskati sami. Znanstveniki so naredili že kar nekaj
raziskav na to temo. Uspeli so dokazati, da tudi psi
sanjajo, sedaj pa so na podlagi preiskav ugotovili oz.
zelo domnevajo tudi o čem sanjajo naši ljubljenčki.

Domnevajo da naši ljubljenčki sanjajo o svojih dogodivščinah ali pa prav o nas, svojih lastnikih, o njihovih
lastnostih, obrazu, o tem kako prijetni ali sitni so bili
čez dan. Veliko bolj si zapomnijo vonj in zvoke, kot
pa ljudje. Študija je pokazala, da je dolžina sanj odvisna od velikosti psa. Mali psi namreč sanjajo pogosteje, njihove sanje pa so krajše, večji psi pa sanjajo
manj, vendar so njihove sanje daljše. Seveda pa tako
kot človeka tudi psa mučijo nočne more. Te pa lahko
pomenijo, da je naš ljubljenček z nečim nezadovoljen
ali pa preprosto samo sanja. In kdaj sploh prepoznamo, da ga tlači nočna mora? Če je vaš pes med spanjem izredno nemiren ali glasen to še ne pomeni, da
ga tlači nočna mora. Mnogo psov je izredno aktivnih
in glasnih tudi čez dan. Če je telesna govorica vašega
psa med spanjem le izrazito aktivna, potem je mogoče, da so njegove sanje dobre. Če pa vaš pes med
spanjem renči, cvili in joka, potem ga najverjetneje
tlači nočna mora. Kaj pa naj naredimo, v primeru, če
ga tlači nočna mora? Najbolje je, da psa ne zbujate iz
sanj. Sanje se dogajajo v stanju globokega spanja, ki
da organizmu največ počitka. Če boste svojega psa
zbudili iz sanj, ga ne boste le zmedli, vendar ga boste
lahko tudi prikrajšali za spanec, ki ga potrebuje. Če
menite, da ga resnično morate zbuditi, potem to raje
naredite z zvokom kot pa dotikom.
Viri in literatura: Pirnat 2017, Ali psi sanjajo, 29.11
2021 Maša Pirnat (2017) : https://kuzek.si/ali-psisanjajo/
Neja Hostnik, 9. b
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PRISPEVKI UČENCEV ZG. POLSKAVE
TO SMO MI, 1. B
Učenci 1. b razreda smo se dobro privadili na delo in
življenje v šoli. Pridno usvajamo nove veščine in znanja. Radi telovadimo, prepevamo, plešemo, dramatiziramo in se učimo novih stvari. Štejemo in računamo že do 5 ter pišemo prve črke. Zelo radi smo na
svežem zraku, kjer se spuščamo po toboganu in igramo na novem velikem igrišču. Ker nas je v razredu
kar 28, se vsak dan naučimo kaj novega drug od drugega. Radi hodimo v šolo, v njej nam je lepo.

Šolske torbe, 1. b

KAJ SI ŽELIM ZA BOŽIČ – 2. B?
Da bi izboljšal svoje igranje kitare. Aljaž Topolovec
Da bi bila za božič cela družina skupaj in ne bi bilo
nobene hude bolezni. Nuša Jelen
Zima, zima bela, 1. b

Da bi lahko v letu 2022 praznoval rojstni dan s prijatelji. Filip Mikša
Da bi bili celo leto vsi veseli in cela družina srečna.
Tim Kobale
Da bi se končala epidemija. Larisa Tolar
Da bi bili vsi zdravi. Ana Vaupotič
Da bi se lahko med seboj veliko družili in zabavali.
Rene Tratnjek

Dediščina gre v šole, jedi iz jabolk, 1. b

Zimske kape, 1. b

Nuša Jelen

Sara Grandić. 2. b
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PRISPEVKI UČENCEV PODRUŽNICE ZG. POLSKAVA
Dogodivščina na kmetiji
Nekega dne je Jaka šel na kmetijo. Ko je prišel na
kmetijo, mu je kmet rekel, da mora nahraniti kokoši.
Jaka jih je brez besed nahranil in za hip jim je obrnil
hrbet. Ampak, glej, kokoši so ušle. Lovil, lovil, lovil in
še lovil jih je, ampak mu ni uspelo. Zato si je rekel:
“Ah, pusti jih. Pusti te kokoši, grem se raje zabavat!”
in je šel. Kmet je moral sam loviti kokoši, verjetno jih
lovi še danes.
Aljaž Topolovec, 2. b

pravi iglu. Zunaj so bili tako dolgo, da so dobili rdeče
smrčke.
Po veselju na snegu so se vrnili v hišo. Sofija je mucke preštela in ugotovila, da črn muc manjka. Hitro je
stekla ven in mucka našla na drevesu. Bil je ves moker in premražen. Odnesla ga je v hišo in mu pripravila toplo kopel.
Zunaj se je zmračilo in čas je bil za vroč kakav in slastne kolačke. Po večerji so vsi skupaj prižgali tretjo adventno svečko. Mucki so se zleknili v svoje košare z
blazinami, Sofija pa jim je prebrala pravljico. Od utrujenost so hitro zaspali in sanjali zasneženo vasico,
polarne medvede in igro na snegu.
Pravljico so sestavili učenci 3. b razreda

Valentina Zorko, 2. b

SOFIJA IN NJENI MUCKI IZ 3. B
Nekoč, pred davnimi časi, je živela majhna deklica.
Ime ji je bilo Sofija in je obiskovala tretji razred. Rada
je brala, računala in se igrala s prijatelji, najraje pa je
imela svoje muce. Doma je skrbela za 17 ljubkih muc.
Mucki so bili navihani, pametni, lepi, nežni, zabavni
in radi so se igrali z volno. Nekega decembrskega dne
je zapadel prvi sneg. Mucki so ves čas kukali skozi
okno in se veselili snega. Postali so zelo živahni in
neučakani. Ker je bila Sofija dobrega srca, jim je dovolila, da se lahko gredo igrat na sneg. Pred odhodom ven pa so morali pospraviti sobo.
Zunaj je bilo zelo mrzlo in Sofijo je skrbelo, da se bodo mucki prehladili. Zato je vsakemu okoli vratu ovila
topel šal. Kakšno veselje je bilo zunaj! Kotalili so se
po snegu, se kepali, delali snežake in zgradili čisto

Polarni medvedi, 3. b
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LIKOVNO USTVARJANJE v 4. b

Zimska vas, 3. b

JESEN V 4. B
LIČKANJE IN LUŠČENJE KORUZE KOT NEKOČ v 4. b

Zala Hojnik Božič, 4. b
Učenci 4. b zelo radi likovno ustvarjamo. Letos smo
ustvarili že veliko izdelkov. Naša učiteljica Martina
nas je naučila različne likovne tehnike. Upodobili
smo zelo veliko različnih likovnih motivov. Posebej
navdušeni smo bili nad likovnim kontrastom toplo –
hladno.
Maruša Turner, Ajda Jurič, 4. b

NOV PREDMET – NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Oktobra smo imeli prav poseben kulturni dan. Najprej smo si ogledali posnetek o ličkanju, luščenju in
spravljanju koruze v starih časih. Bilo je prav zanimivo, saj so se ljudje med delom zabavali. V ličkanju in
luščenju koruze smo se ta dan preizkusili tudi mi. To
opravilo je bilo prav zabavno. Iz ličja smo spletli zapestnice prijateljstva. Iz zrnja smo sestavljali črke,
besede. Pripravili smo tudi razstavo in se pogovarjali
o jedeh iz koruze.

Letos smo spoznali nov predmet naravoslovje in tehnika – NIT. Z navdušenjem smo pričakovali izdelovanje prvega izdelka. Izdelali smo že hišico iz kartona,
hranilnik in leseno škatlico. Učiteljica Martina nas je
naučila rezati ob ravnilu, žlebiti, zabijati žeblje, zavijati vijake.
Ta predmet nam je zares všeč. Naučili smo se tudi
veliko o svetilih, sencah, magnetih in še kaj. Upam,
da bodo tudi prihodnje učne ure poučne in zabavne
kot do sedaj.

Ta dan nam bo za vedno ostal v lepem spominu.
Zala Strnad in Kim Javornik, 4. b

Enja Drame Bahtijaraj, 4. b

25

PRISPEVKI UČENCEV PODRUŽNICE ZG. POLSKAVA
POZDRAVI IZ 4. D
Kako hitro gre čas! Še pred kratkim smo sedli v šolske klopi četrtega razreda, sedaj pa se že veselimo
praznikov, ki prihajajo.
Seveda smo se v tem času veliko novega naučili, pridno delali, vadili, pisali in brali ter pridobili že kar
nekaj ocen. Najraje pa se igramo in ustvarjamo.

Radi imamo naravo in vemo, da je za okolje potrebno skrbeti. Tako so nastale domišljijske zgodbe na
temo ekologija in skrb za okolje. Ugotovili smo, da
naš svet kar hitro lahko preplavijo odpadki, če ne
bomo ravnali skrbno.

Na začetku meseca decembra
smo vsi v razredu ostali doma
in imeli nekaj časa pouk na
daljavo. Ni bilo slabo! Pridno
smo sodelovali, čeprav preko
računalnika.
Takrat še ni bilo zunaj snega,
zato smo izdelali snežake iz
papirja in z njimi okrasili naše
sobe.

Svet so preplavili odpadki
Med počitnicami sem se odpravil v gozd. V njem je
bilo povsod okoli mene polno jesenskega listja, ki je
odpadlo iz dreves. Narava je bila res čudovita v tem
jesenskem času.
Ko sem hodil po gozdu, sem odkril velik kup smeti.
Nisem mogel verjeti svojim očem. Le kako lahko nekdo odloži smeti v tako čudovit gozd? Ob tem sem se
počutil zaskrbljeno, saj vem, da so za to odgovorni
odrasli. Mislim, da bi lahko skupaj s prijatelji in starši
pobrali te smeti in jih odpeljali na smetišče, v gozdu
pa postavili table z napisi, da je tukaj prepovedano
odlaganje smeti.
Jakob Bevc, 4. d
Nekega jutra, ko sem se zbudil, sem videl samo smeti. Med temi smetmi sem živel in se zgražal še tri dni,
nato pa sem se odločil, da bomo s prijatelji vse počistili.

Naslednji dan smo se zbrali in obesili liste z opozorili,
da morajo ljudje reciklirati. To je res pomagalo, ampak ne dovolj. Sklenili smo, da organiziramo čistilno
akcijo. V njej bodo sodelovali vsi ljudje. Morali smo
se res potruditi. Čistili smo kar šest mesecev in počistili smo vse. Spet je bilo vse lepo in čisto kot prej.
Na koncu smo vse pohvalili in si čestitali. Še naprej
smo skrbeli, da ostane čisto in upali smo, da da bo
tako ostalo za vedno.

Ustvarjali smo tudi na temo zima, prazniki, prijateljstvo ... torej na vse lepe stvari, ki so povezane s prazničnim časom. Nastalo je kar nekaj pesmic in zgodbic.
PRIJATELJSTVO IN SNEŽAK
Nekoč je živel snežak, ki ni imel prijateljev, zato je bil
zelo žalosten. Za praznike sta prišla iz hiše Jan in Ana.
Videla sta snežaka, ki je bil ves umazan in prašen.
Otroka sta mu prijazno zamenjala kapo, šal in rokavice, dala sta mu novo metlo in korenček, saj je bilo vse
uničeno. Vsaki dan sta prihajala k njemu in vsaki dan
je snežak postajal lepši in veselejši. Postali so pravi
prijatelji. Zdaj snežak ni bil nič več žalosten
Julija Pečovnik in
Eva Janžič, 4. d

Maruša Zelenik, 4. d

Tian Juhart, 4. d
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PRESTRAŠENE ŽIVALI
Prišli so prazniki, zapadel je sneg in dišalo je po piškotih. Z družino smo šli ven, jedli piškote in spuščali
barvne rakete. Takrat sem zagledala prestrašeno srnico. Rada imam živali, zato sem počasi in čisto tiho
šla do nje. Pobožala sem jo in ji zašepetala, da bo vse
v redu. Šli sva v bližnjo jamo in zakurila sem ogenj.
Takrat je ponovno počilo. Odločno sem šla do očeta
in mu rekla, naj takoj neha, ker so živali prestrašene.
Seveda je takoj nehal s pokanjem in srnica je spet
veselo tekala po gozdu.
Brina Vogrinec, 4. d

Venčke so ustvarjali učenci 4. d
Res se že zelo veselimo praznikov.

ZIMSKA DRUŽINA
Kepe se valijo in skupaj se držijo.
Druga za drugo se za roke držijo.

Vsem želimo veliko zdravja in miru in pošiljamo lepe
pozdrav.
Učenci in učiteljica Karmen, 4. d

Iz snega je kepa majhna, srednja in velika.
Na najmanjši kepi se svetijo oči, korenček se blešči in
kepa se smeji.

PREDNOSTI IN SLABOSTI UČENJA NA DALJAVO
PO MNENJU UČENCEV 5. B

Dodamo še pisker, šal in roke, mož je postavljen,
uganete kdo je?
Sarah Pečovnik in Katarina Petrač, 4. d
NOVOLETNE POČITNICE
Nekega zimskega dne se je iz oblakov vsulo na tisoče
snežink. Otroci so gledali skozi okna, kako bele snežinke poplesavajo po nebu. Končno so lahko skakali
po zapadlem snegu ter delali snežake.
Napočil je čas novoletnih počitnic. Otroci so izdelovali
novoletne okraske in krasili smrečice. Prišel je čas, ko
bodo otroci praznovali s svojimi družinami in odpirali
darila.
Seveda pa vse lepo hitro mine, tudi novoletne počitnice.
Tina Šilec, Vita Korošec, 4. d
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Učenci 5. b razreda

GOSPODINJCI NA
»KUHALO« SE JE

ZGORNJI

POLSKAVI

–

Pri gospodinjstvu na Zgornji Polskavi zelo radi svoje
znanje uporabimo v praksi.

Učenci 6. b

TUDI PO POUKU SE VELIKO DOGAJA ...
Na Zgornji Polskavi je bilo to leto res slavnostno. Če
bi razmere dopuščale, bi Vas z veseljem povabili na
hodnike naše šole. Opazili bi, da smo v podaljšanem
bivanju pripravili bogato razstavo izdelkov, ki so posvečeni 200-letnici šolstva na Zg. Polskavi. S spretnimi prsti smo izdelovali iz gline, šivali, se naučili filcati
prejo in še marsikaj.

V tem letu smo za naši učilnici sami izdelali koše za
ločeno zbiranje odpadkov. Vanje pridno ločeno odmetavamo smeti. Pripravljali smo si svoje lastno milo
po postopku vlivanja. Preizkusili smo tudi vodni filter
in v praksi spoznali, kako delujejo. Naš najnovejši
projekt pa je bil preverjanje količin sladkorja v hrani,
ki jo najraje uživamo. Naredili smo plakat in tako k
njemu privabili veliko otrok na šoli, ki so bili začudeni, koliko sladkorja pojem ali spijemo.
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OPB ZGORNJA POLSKAVA
Kot smo že vajeni, smo se veliko igrali na šolskem
igrišču. Učenci prvih treh razredov smo del igrišča
poimenovali kar park, saj nas drevesa in klopi spominjajo nanj. Zagotovo pa smo najsrečnejši učenci višjih
razredov, ki čas v podaljšanem bivanju vsak dan preživljamo na novem, velikem igrišču, ki nam omogoča
igranje košarke, nogometa in še mnogih drugih iger.
V podaljšanem bivanju smo pisali naloge, se učili,
brali in si med seboj pomagali.

Pomembno je, da smo v tem času še posebej prijateljski, prijazni, v ljudeh poiščemo dobro in imamo
čut za sočloveka. Ob praznični glasbi radi ustvarjamo
božične in zimske izdelke. Kar poglejte, kako pridni
smo bili.

Jesen v podaljšanem bivanju
Učenci in učiteljice podaljšanega bivanja Zg. Polskava
Veliko smo ustvarjali iz različnih materialov. Izkoristili
smo tudi naravni jesenski material, ki nam ga je podarila narava. V zadnjem mesecu pa so naše misli že
usmerjene k pričakovanju praznikov in božiča.
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PRISPEVKI UČENCEV PODRUŽNICE PRAGERSKO
POZIMI SKRBIMO ZA PTICE V 1. C RAZREDU

Maša Topolič, 1. c
Iva Jerskovič, 1. c

Ela Gorinšek, 1. c

Pri slovenščini so učenci pisali besedila na temo
Božička, zime in zimskih aktivnosti in radosti na snegu. Nastali so zanimivi in domiselni zapisi.

Moj snežak
Zjutraj, ko sem se
zbudila, sem pogledala skozi okno. Videla sem, da zunaj
sneži. Hitro sem pojedla zajtrk in si šla
obleči kombinezon
in bundo. Sprva sem
naredila veliko kepo,
potem sem naredila sredinsko kepo, na koncu pa še
manjšo kepo za snežakovo glavo. Mamo sem vprašala, če mi da korenček. Očeta pa sem vprašala, če mi
lahko prinese lonec. Našla sem še tri kamenčke za
snežakova usta in oči. Vesela sem, da sem naredila
tako lepega snežaka.
Ana Granda, 2. c
Prijateljica in sneg
Ko sem se zbudila, sem pogledala skozi okno. Zunaj
je bilo vse belo. Takoj sem se oblekla in obula ter
sem šla na sneg. Ko
sem šla na sneg, sem
srečala prijateljico.
Skupaj sva se igrali in
kepali. Nato sva naredili snežaka in ga poimenovali Lumpi. Veseli sva odšli v hišo.
Nisa Koren, 2. c

ZIMA V 2. C —RAZREDU
Pri pouku smo se v 2. c razredu pogovarjali o zimskem času, prebirali uganke o zimi ter zapeli pesem o
snežaku. Učenci so pripovedovali svoje izkušnje o
izdelavi snežaka, pri likovni umetnosti pa smo s pomočjo barvnega papirja in vodenih barvic snežake
tudi ustvarili. Nastali so
zanimivi in nagajivi
snežaki, ki so nam popestrili učilnico 2. c
razreda.
Jana Stojanović, 2. c

Snežak
Nekega dne se je veliko otrok zbralo na trgu, ker so
se prejšnji dan dogovorili, da se tam dobijo. Odločili
so se, da naredijo snežaka. Snežaku so dali veliko
kepo za noge in trebuh. Domov so stekli po oglje in
korenček. Korenček so dali za snežakov nos, oglje in
gumbe pa za oči. Snežak je bil skoraj končan. A nekaj
je še manjkalo. Lonec! Dali so mu še lonec. Ko se je
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zvečerilo, so morali otroci oditi spat. In snežak je
ostal sam. Odločil se je, da gre v svet. Odločil se je,
da gre do Božička.
Filip Lipej, 2. c
Božiček
Dolgo časa že čakam na božič. Veselim se jutrišnjega
dne. Zato grem danes zgodaj spat. Sanjam, da spoznam Božička. Ko se zbudim, stečem k smreki. Pod njo
je veliko daril.
Manja Dovnik, 2. c

Z učenci 2. c razreda smo sodelovali tudi pri izdelavi
voščilnic za praznični poštni nabiralnik. V ta namen
smo se lotili ustvarjanja božično – novoletnih voščilnic. Učenci so pri izdelavi izjemno uživali, saj so nastale čudovite in domiselne praznične voščilnice. Z
učenci smo v voščilnice zapisali lepe božične in novoletne želje ter misli. Voščilnice so učenci s ponosom
opremili še z znamko, poslali pa so jih na naslove
ljudem, ki so jim najbližje in najbolj pri srcu.

Moj Božiček
Za Božička sem spekla kekse. Potem sem šla spat. Ko
sem se zbudila, keksov ni bilo več. Potem sem pogledala skozi okno. Videla sem Božička, ki je jedel moje
kekse. Vzel je tudi korenje za jelenčke. Odpeljal se je
nazaj na sever.
Ema Škoda, 2. c
Filip Lipej
Moj snežak
Neko lepo jutro je zapadel prvi sneg. Najedla sem se
palačink in sem šla ven narediti snežaka. Pri moji mami Špeli sem dobila korenček. Pri mojem dedku Urošu pa klobuk. Potem sem šla še po šal. Nato sem
okrasila snežaka. Potem je bila večerja in sem se odpravila spat. Komaj čakam, da zjutraj spet vidim snežaka.
Taja Pernat, 2. c
V ponedeljek, 29. 11. 2021, smo v 2. c razredu izvedli
tehniški dan, kjer smo izdelovali božično-novoletne
okraske. Učenci so uživali v izdelovanju okraskov,
voščilnic in božičnih darilc. Okraski in božični izdelki
že krasijo šolske hodnike,
učilnice
in
učenčeve domove.

Ana Granda

Nisa Koren, 2. c

PRAVLJICE 4. C
Čarobna krona
Cesar je imel hči po imenu Monika. Imela je kronico.
To je bila posebna kronica, imela je moč. Z njo si lahko ljudi delal srečne in naredil si mavrico ter sonce.
Nekega dne je Monika šla v mesto in videla žalostne
ljudi. S kronico jih je naredila srečne in postali so prijatelji. Skupaj so odšli na sladoled v novo slaščičarno
Metka. Na nebu se je pojavilo grdo vreme. Vzela je
kronico, naredila sonce in mavrico. Prišla je domov in
legla na posteljo. Rekla si je, da je tobil najlepši dan,
ki ga je doživela.
Katja Stojanović, 4. c

Čarobna ura
Za devetimi gorami in sedmimi vodami je živela princesa. Ime ji je bilo Lisa. Njena mama je imela 45 let,
oče pa 48 let. Mami je bilo ime Elizabeta očetu pa je
bilo ime Hartum. Nekega dne je princesa Lisa šla v
gozd in našla staro uro. Kmalu bodo okronali princeso Liso v kraljico Liso, zato je hodila na vaje. To ji je
bilo zelo bedno. Nekega dne je princesa Lisa rekla, da
bi ura bila komaj 13.00, saj ima ob 15.00 vaje za kronanje. In ura je namesto 15.00 postala 13.01. Prince-
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sa Lisa si je rekla: ‘’Hm mogoče sem pa imela samo
privide, da je ura že 15.00.’’
Ko se je ura ponovno premaknila samo za to, ker je
tako želela, si je rekla: ‘’Zagotovo sem že spet narobe
pogledala. A na koncu je izvedela da je ura čarobna,
zato ji je ura za vaje priskrbela še dve uri.’’
Nika Pipuš, 4. c
Deklica in jelenček
Nekoč je živela deklica . Živela je v stari hiški. Bila je
revna, ampak zelo pridna.
Njeni starši so bili zelo bolni, zato je vsa hišna opravila opravljala ona. Da je zaslužila kašen denar, se je
odpravila na tržnico prodajat zelenjavo. Imela pa je
veliko željo, in sicer da bi bili njeni starši zdravi in da
bi imeli lep božič. Ko je šla na tržnico, je zagledala
jelenčka. Zapletel se je v žico. Pomagala mu je in ko
se je obrnila jelenčka ni bilo. Šla je naprej in prodajala zelenjavo. Veliko je prodala. Celo za zdravila je
zaslužila dovolj denarja. Šla je domov in med potjo si
mislila kaj se je zgodilo. Naslednji dan je spet videla
jelenčka. Tokrat z darili. Deklica je bila presenečena.
Videla je, da ji je jelenček uresničil želje, ker je takrat
bilo božično jutro.
Jelenček je šel in pustil pismo. Pisalo je, da se bo vsako leto vrnil v to vas. Deklica je bila vesela. Imela je
lep božič in njeni starši so bili zdravi.
Julija Stanković 4. c
Princesa
Nekoč za devetimi gorami in devetimi vodami je v
velikem gradu živela princesa. Z njo sta živeli dobrosrčna mama kraljica in hudobna sestra princesa.
Nekega dne je kraljica odšla v gozd na sprehod. Na
sprehodu je nabirala maline in gobe. Ker je bila nepazljiva, je padla v globoko luknjo. V luknji je živela
kača s sedmimi glavami. Kraljica je prosila kačo, naj
jo pusti živeti. Ptiček je slišal kraljico. Odletel je na
grad. Princesama je povedal, da je kraljica v luknji
s kačo. Princesi sta odhiteli v gozd. Pritekli sta do
velike luknje. Pokukali sta v luknjo in videli, da sta se
kača in kraljica prijazno pogovarjali. Princesi sta prosili kačo naj izpusti kraljico. Kača je dvignila kraljico iz
luknje. V luknjo pa je potegnila hudobno princeso. Za
kazen, ker je hudobna, je morala v luknji živeti sedem let s kačo.
Kraljica in princesa sta odšli domov in živeli srečno na

gradu do konca svojih dni. Hudobna princesa pa je
morala živeti s kačo.
Evelin Arnuš, 4. c
MOJA MAJICA

Maja Brumen

Marko Pauman, 4. c

Tai Perša, 4. c

Žana Lubej, 4. c
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BOŽIČNO-NOVOLETNE DELAVNICE 5. C
V ponedeljek, 13.12.2021, smo se imeli zelo lepo, saj
je bil tehniški dan. Ko smo prišli v šolo, smo izžrebali
skupine. Nato smo skupaj pripravili mize in začeli z
ustvarjanjem. Izdelali smo si veliko snežinko, smrečico, škorenj in voščilnico. Vsak je začel v določeni skupini, z določeno nalogo. Ko si izdelek končal, si v razpredelnico, ki jo je učiteljica napisala na tablo, narisal
kljukico ter šel k naslednjemu izdelovanju izdelka. Ko
smo vse končali, smo lahko ustvarjali kar smo si želeli. Med tem ko smo ustvarjali, smo ves čas poslušali
božične pesmi, se veselili in se smejali. Drug drugemu smo v skupini pomagali, da nam je izdelovanje
šlo lažje od rok. Med sproščenim vzdušjem je čas
hitro minil ter nam polepšal ponedeljek. Seveda
nismo pozabili na malico in kosilo. :) Po kosilu nam je
ostal samo še
čas, da smo
skupaj pospravili učilnico ter
se s prazničnimi izdelki odpravili domov.

Pišemo recepte in se odlično znajdemo v kuhinji

Melanie Ačko, 5. c
Veseli december v 5. c
V 5.c je v mesecu decembru zelo veselo vzdušje. Radi
ustvarjamo snežinke, ustvarjamo za skritega prijatelja. Igra Skriti prijatelj nam je res všeč. Najraje pa gremo na sneg, ki nas je zelo razveselil. Dogovorili smo
se, da si prinesemo primerna oblačila za na sneg.
Naredili smo snežaka, kepe, krogle ali pa smo se samo plazili po snegu ter se vlekli z Zojinimi sanmi. Res
je bilo lepo! Upam, da bo še cel december tako prijetno. Vsi pa
upamo, da
bo cel december
sneg!
Evelin Špindler, 5. c
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Le kdo je sestavil najvišji stolp iz špagetov?

mi motivi po želji.
POSTOPEK: V gozdu poišči nekaj vej
ter vzemi domišljijo v svoje roke ter
ustvari to prelepo
smrečico. Še prej
pa veje zlepi in naredi obliko smrečice.

Na tehniškem dnvu smo si izdelali zmaja.

Potrebuješ tulec in
volno. Ustvari svojo
božično kapo!

Učenci 5. c razreda

VESELI DECEMBER, 5. E
Naša smrekica je vesela,
ker je z nami zapela.
Skupaj smo razred okrasili,
da božični duh bi ohranili.
Našemu sošolcu smo rekli, lučke na steno daj!!
Da bo vesel božični raj.
Naša učiteljica je vesela,
ker bo z nami celo leto preživela.
Zala Furlan, Maj Windisch, Tara Pšeničnik,
Nika Diemat, 5. e

LEPA MISEL ZA POPESTRITEV DNEVA—6. C
Spomini lahko oživijo prelepe trenutke in nas vedno
znova spominjajo, zakaj nam je bilo dano živeti.
Imeti vero in zaupanje v ponovno doživljanje
izkušenj, je vodilo, da se lepi trenutki,
lahko vedno znova vrnejo.
Sara Sternad, 6. c
Da bo božič še lepši, smo vam pripravile nekaj idej
za božično ustvarjanje.
POSTOPEK: Vzemi nekaj tulcev in jih okrasi z božični-

Sara Sternad, Sara
Popovič, Karin Podlesnik, 6. c
Čokoladni razpokančki
Sestavine:
• 210 gramov ostre moke (lahko tudi gladke, a
vam priporočam uporabo ostre)
• 55 gramov masla
• ščepec soli
• 1/2 vrečke pecilnega praška
• 1 vaniljev sladkor z burbonsko vaniljo (lahko
tudi navadnega)
• 2 jajci (celi)
• 230 gramov čokolade za kuhanje (čokoladni
razpokančki bodo odlični, če boste uporabili čokolado, ki vsebuje kandirano pomarančo)
• 80 gramov sladkorja v prahu
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POSTOPEK:
Čokolado nalomimo na manjše koščke in jo skupaj z
maslom stopimo nad paro. Ohladimo do mlačnega.
Medtem, ko se čokolada in maslo ohlajata, razžvrkljamo jajca, skupaj z vaniljevim sladkorjem, sladkorjem in ščepcem soli. Posebej si pripravimo tudi moko, v katero vmešamo pecilni prašek. Dodamo stopljeno čokolado z maslom in dobro premešamo. Na
koncu zmesi za čokoladne razpokančke dodamo še
moko, kateri smo primešali pecilni prašek. Moko s
pecilnim praškom dodajamo postopoma. Vse skupaj
dobro zmešamo.
Ko je masa za čokoladne razpokančke dobro premešana, jo za nekaj časa postavimo v hladilnik. Vsaj za 4
-5 ur. Še bolje pa bo, če jo boste v hladilniku pustili
kar čez noč. Če jo boste v hladilniku pustili čez noč, jo
pred nadaljnjim oblikovanjem za cca. 10-15 minut
pustite na sobni temperaturi.
Maso za čokoladne razpokančke vzamemo iz hladilnika, in pričeli bomo z oblikovanjem. Še prej pa si
pripravimo nizek pekač, na katerem bomo čokoladne
razpokančke pekli in ga obložimo s peki papirjem.
Prav tako si vnaprej pripravimo posodo, v katero
stresemo nekaj mletega sladkorja. Umijemo roke in s
prsti zajamemo nekaj mase za čokoladne razpokančke in z dlanmi oblikujemo kroglico (v velikosti oreha). Kroglico povaljamo v mletem sladkorju, nikar ne
bodite preveč skopi z valjanjem v mletem sladkorju,
mleti sladkor naj dobro prekrije čokoladno kroglico.
Kroglico položimo na pekač, obložen s peki papirjem.
In tako nadaljujemo, dokler ne porabimo vse mase
za čokoladne razpokančke. Ker bodo čokoladni razpokančki med peko narasli, vam svetujem, da na pekaču med njimi pustite približno 1,5 – 2 centimetra
prostora.
Pečemo jih na 180 stopinjah Cezija, približno 10 minut. Lahko tudi minuto ali dve manj, odvisno od moči
vaše pečice. Ko jih boste vzeli iz pečice morajo biti
čokoladni razpokančki še mehki, strdili se bodo na
zraku med ohlajevanjem.
V kolikor boste čokoladne razpokančke shranili v posodo, ki dobro tesni, bodo tako shranjeni počakali še
dolgo časa. Seveda, če jih ne boste prej že pojedli.
DOBER TEK!
Uživajte božič s svojimi najbližjimi, ki jih imate radi.
Sara Sternad, Sara Popovič, 6. c

ZLATI LOVEC
Puščava peščena,
pesek oglat,
tam lovec išče
Svoj skriti zaklad.
Išče in išče
a nič ne dobi,
čala in čaka
se nič ne zgodi.
Veter zapiha
prinese mu čas,
sam v puščavi
z zlatom obdan.
Sam odide v deveto deželo,
kjer je doma,
brez nagrade
v svoj samostan.
Sara Sternad, 6. c

DEČEK IN VILA
Nekoč je živel deček, ki ni verjel v vile. Vsak večer mu
je mama prebrala pravljico o vilah. Dečku to ni bilo
všeč, a tega ni povedal mami, ker je ni hotel prizadeti. Čez mesec dni je imel dovolj teh pravljic, zato je
pobegnil od doma. Hodil je štiri dni in štiri noči. Prišel
je do gradu, na katerem je pisalo Vilinska čarovnija.
Deček je zavil z očmi, ker je mislil, da je to laž. Kar
vstopil je in videl poln grad vil. Ene so plesale, druge šivale in ustvarjale, ostale pa brale knjige.
Spoznal je eno od njih. Ni mogel verjeti svojim očem.
Ker je vedel, da lahko vile izpolnijo želje, jih je prosil,
če mu lahko izpolnijo njegovo največjo željo. Namreč
njegova mama je bila bolna, zato si je zaželel, da bi
ozdravela. Vile so mu rekle, da mu bodo izpolnile
željo. Ponesle so ga domov in ozdravile mamo. Mama je jokala od sreče, saj je bila zdrava in sina je imela ob sebi. Ni vedela, da je odšel na potovanje, zato
je bila zelo vesela, da je prišel nazaj domov. Deček in
mama sta živela v sožitju do konca svojih dni.
Sara Popovič, 6. c
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POTEPUŠKI LOVEC
Spoznala sem človeka,
ki postal je lovec.
Iskal je v denarnici,
svoj najlepši novec.

PRAZNIČNA VOŠČILA IZ 7. C
Lep božič, lepo življenje. Lara Moškon
Lepe in zdrave praznike. Živa Lubej
Vesele božične praznike. Zoja Bakan
Vesel božič. Til Šega

Danes odšel je za vedno v puščavo,
kjer igre so igrali, samo za zabavo.
Tam moral se je vedno veseliti,
da bi ga zdaj kralj, smel nagraditi.
Ko spoznal je vsako podrobnost malo,
se je odpravil na veliko obalo.
Tam videl je zelo lepe živali male,
kjer zapel si je super oktave.

Lep božič. Patrik Fras

Srečno novo leto. Taja Benkič
Zdravo novo leto. Tija Knuplež
Veselo igranje igric. Mark Fras
Uživajte v dobri hrani. Denis Gleščič
Dosti sreče v novem letu. Tim Klaneček
Leto brez korone. Nikodem Jurgec

A tam mu všeč mu ni bilo,
zato odpravil se je v gozd
na lepo.
Gozd je bil zelo čuden,
ker na tleh je zagledal največjo kost na svetu.

Odločil se je,
da potepal se ne bo.
Zato je odšel,
v svoj dom prelepo.

To leto mogoče ni bilo tvoje leto, zato naj bo to leto
2022. Zoja Brezovnik
Vse lepo v letu 2022. Alina Mesarič
Veselo novo, sveto leto 2022. Andraž Marhold

Medved
Novo leto z veliko sreče in zdravja. Taja Toplak

PRVA LJUBEZEN
Prva ljubezen je sladka kot med,
kot barvni metuljčki
in spomladanski zvončki na svet.
Prva ljubezen nima ovir,
kot pri tistemu,
ki se izpoveš na papir.
Včasih pa poguma ni,
takrat te srce boli.
Prva ljubezen se samo enkrat zgodi.
Če izkoristiš jo,
se ti življenje lahko spremeni.
Lara Moškon, 7. c
Sara Popovič, 6. c
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JE TO LJUBEZEN?
Na igrišču pred šolo sva se spoznala,
drug drugemu se iskreno smehljala.
Veselje se naju prav nič ne brani,
iskra v očeh se kar sama najavi.
Prava prijatelja sva postala,
najino prijateljstvo zdaj več ni šala.
Mislim, da sem se zaljubila,
saj tvoja prisotnost mi prav prija.
Ko enkrat sem videla te na hodniku,
mi je srce poskočilo še v istem hipu.
Postala sva par,
zdaj zveza je prava,
in nama ni žal,
saj sva zaljubljenca mala.
Izvedela sva presenetljivo novico,
da se seliva vsak v drugo hišo.
Vsak na svoj konec sva se preselila,
v joku si sreče in zdravja izročila.
Vsak dan bolj mislim nate,
zaradi odhoda hudo pogrešam te.
Upam, da se vidiva še enkrat,
ker prava ljubezen nikdar ne ugasne.
Ema Grenko, 8. c

»BOŽIČNI DUH« V UČILNICI 9. C
V 9. c smo se določili, da bomo v letošnjem letu v
učilnico poslali »božični duh«. Zato smo jo božično
okrasili. Najprej smo postavili smrečico, ki smo jo
lepo okrasili. Izdelali smo tudi svoj adventni koledar,
na katerem vsak dan dobimo novo kreativno nalogo.
Na okna smo nalepili papirnate snežinke, iz stropa pa
smo izobesili papirnate smrečice, snežake in snežinke.
Učenke 9. c, Sara, Erja in Tija
NAJBOLJŠI PRIJATELJ
Prijatelj je ta,
ki te drži v nebo,
te drži za roko
in ti poje pesmico.
Najboljši prijatelj ni tisti,
ki ti posodi denar.
Ampak ta,
ki ve,
da denar ni sveta vladar.
Brez prijateljev ne zmoremo,
ker od drugega odvisni smo.
Življenje ni pravljica,
vendar s prijateljem je mavrica.
Jacquelin Brumec Korošec, 9. c
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UČENCI 3. C PIŠEJO IN USTVARJAJO
Najmočnejša deklica na svetu
Nekoč se je zgodila nesreča. Zaletela sta se dva avtomobila. Ker sem imela čudežne moči, sem čas zavrtela nazaj in tako se nesreča sploh ni zgodila. Čez tri dni
se je v Parizu porušil znan stol. Zrak je bil zelo onesnažen. Vse je gorelo. Vedela sem, da nezgode ne
morem rešiti sama. Stavbe so se podirale ena za drugo. Na srečo sem vedela, kdo mi lahko pomaga in to
je bila Pia, ki je imela čudežno moč ledu. Skupaj nama je uspelo. To je moja prijateljica Pia, meni pa je
ime Melani.
Melani Vinkler, 3. c
Nekega dne sem se zbudila in naenkrat zamrznila
sestrično, ki me je prijela za roko. Tako sem spoznala, da sem dobila moč ledu. Kasneje sem zamrznila
tudi svoje starše. Zamrznila sem ju, ko sta mi naročila, da moram iti spat.
Pia Topolovec, 3. c
Najmočnejši fantek na svetu
Ko je oče spravil Janija iz kupa pušk in so šli konji,
avtobusi ter pešci naprej, sta šla Jani in oče domov.
Med potjo do doma je Jani pojedel vse bonbone,
zato je zdrvel nazaj po cesti do konjev in avtobusov,
ki jih je prej ustavil. Ko je oče opazil, da Jani teče nazaj, je hitro stekel v trgovino in kupil dve veliki vrečki
bonbonov. Janija je poklical in mu pokazal bonbone.
Ko je Jani zagledal bonbone, se je hitro obrnil, vzel
bonbone in na srečo jih je bilo tokrat dovolj vse do
doma.
Tine Benkič, 3. c
Naša zimska pravljica
Tretješolci smo se zelo razveselili snega in snežink, ki
so letos že priplavale v naše kraje. Ustvarjali smo
snežake, igluje in gradove, snežno pravljico pa smo
pričarali tudi v našem razredu. Želimo si, da bi tudi
na božični večer snežilo.
Učenci 3. c z učiteljico Vanjo Böhm
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LIKOVNO USTVARJANJE

Larisa Rebernak, 8. b

Larissa Repnik, 8. a

Lejla Islamoska, 8. b

Julija Šimenc, 8. b

Vid Kraner Marčič, 8. a
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SREČNO 2022!

Jaša Jurko 9. c
Erja Jeršič 9. c
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