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                                                                                 Mesečni list učencev podružnične šole (mentorica: Romana Breznik) 

  

                                                                     Drage bralke in bralci! 
 
                                                                    7. februarja 2020 bomo učenci naše šole naredili svojo knjigo. Ustvarili                                           

bomo platnice po svoji želji. Vanjo bomo položili papirje, na katerih bodo zapisana besedila. Seveda z 

lastnoročno pisavo. Na listih bodo poleg spisov in pesmi še ilustracije. Te bomo ustvarili sami. Na tehniškem 

dnevu se bomo lahko izkazali na veliko področjih. V risarskih ali pisnih spretnostih ter v izvirnosti izdelave 

platnic. Komaj čakam, da vidim kreativnost naših učencev! Naj bo pisanje in branje v veselje vsem.   

  

Lara Cvetko, 7. g 

BODIMO STRPNI … 

PRIPOVED O MOJEM DOŽIVETJU 

 Vse se je začelo, ko sem prišel v šolo, v 5. razred. Med počitnicami sem užival, saj sem imel mir pred vsemi.  

Ko sem stopil skozi šolska vrata, so me vsi pogledali. Nihče mi ni nič rekel, samo hihitali so se in šepetali med 

seboj. Občutek sem imel, kot da je tistih pet sekund trajalo vsaj pet minut. Srečal sem svoje sošolce. Z njimi 

sem se še kar razumel. Ne z vsemi, z večino pa. Hodili smo po šoli. Vsi so me gledali in se hihitali. Mislili so, 

da ne vem. A vedno sem jih videl, slišal, imel sem občutek, kot da jim lahko berem misli. Vedno je bilo isto, 

dan za dnem, teden za tednom … nisem več zdržal. Vedel sem, da se smejijo temu, da sem debel. Nisem zdržal. 

Odločil sem se, da bom nekaj ukrenil. Trudil sem se, da bi shujšal, a nisem mogel. Poletje je minilo, a jaz sem 

bil še kar okrogel. Takrat sem se prijavil na plavanje. Že prej sem treniral plavanje, a bolj za zabavo. Tudi 

plavanje ni pomagalo, vsaj ne dovolj. Začel sem paziti na prehrano. Nisem mogel verjeti, a iz tedna v teden sem 

imel manj kilogramov. Po enem mesecu sem vidno shujšal. Nekaj mesecev kasneje so še vedno govorili o meni, 

a večinoma ni bilo norčevanje. To mi je bilo všeč. Ob koncu šolskega leta sem se odločil, da bom začel več 

telovaditi. Med počitnicami sem pridobil nekaj kilogramov, a sem tudi precej zrastel in ta »kilaža« ni bila 

maščoba, ampak mišična masa. 

Ob koncu počitnic sem bil kar zadovoljen s svojo postavo. Vse mi je bilo lažje, sicer sem bil še vedno malce 

obilen, a je tudi to počasi izginjalo. Do konca poletja sem postal tudi precej dober športnik. Nisem bil več zadnji 

na krosu, ampak zmeraj prvi. Postal sem precej suh, a ne preveč. Do konca leta sem večkrat slišal, da sem 

»nabit«, to mi je zelo ugajalo. Na začetku sedmega razreda sem se začel profesionalno ukvarjati s plavanjem, 

hkrati pa mi je šlo dobro tudi v šoli. Sedaj sem ponosen nase in imam tudi veliko raznih dosežkov, tako v šoli 

kot v športu. 

Se pa včasih vprašam, ali sem postal takšen, kot so bili prej drugi do mene. 

Gašper Plavec, 7. g 
 

 

PRED IN MED POČITNICAMI … 
 

SREČELOV 

 

V torek, 24. 12. 2019, smo učenci devetega razreda pripravili srečelov. Cel december smo pridno zbirali igrače, 

ki smo jih pozneje lepo okrasili in aranžirali. Prav tako pa smo za srečelov izdelovali različne okraske oz. venčke 

za na mizo in tablice, ki so lep okras za vhodna vrata. 24. decembra smo v knjižnici naredili še zadnje popravke, 

oštevilčili vse dobitke in srečelov se je lahko začel, pred tem pa smo še učencem ponudili srečke. Vsi učenci od 

1. do 8. razreda so prihajali po svoje dobitke. Kar hitro  smo prodali vse dobitke.  

Na koncu smo bili vsi zelo srečni, saj nam je uspelo opraviti prvo zelo odgovorno nalogo devetošolcev. 

 

                                                                                                                    Taja Ornik, 9. g 



 

 

NAJ DOGODEK MINULIH POČITNIC 

 

S prijatelji smo si ogledali lučke na Ptuju. (Žan I. P.) 

Prvič sem drsala, in sicer na mestnem drsališču v Izoli. (Karolina) 

Ob sedmih zjutraj sem s sestro odpirala darila. (Neli) 

Bil se presrečen, saj sem dobil računalnik s tipkovnico, ki se sveti. (Maj) 

Ko sem nabirala drva, sem stopila v jamo in padla. Vsa drva so mi padla iz rok. (Neža) 

Na televiziji so odštevali sekunde do novega leta, nato smo nazdravili in opazovali ognjemet. (Kaja K.) 

Na drsališču sem drsala po eni nogi. (Emili) 

Šli smo na nočni pohod s svetilkami. (Jakob) 

Silvestrovo sem preživela pri babici in dedku. Bedela sem do 1. ure zjutraj. (Kaja P.) 

Z bratcem sva odpirala darila. (Žan M.) 

Bil sem v hotelu s 4 zvezdicami. (Toni) 

Na drsanju mi je šlo super. (Eva)                                                     

Dobil sem žvečilne in električni klavir. (David)  
Svetovno je bilo odpiranje daril. (Maks) 

Najboljše mi je bilo, ko sem drsal. (Niko)      

Dobil sem bratca. (Domen) 

S starši sem šla v Maribor na drsanje. (Nuša) 

Za novo leto sem bedel do 6. ure zjutraj. (Tian) 

Najprej smo si voščili, nato smo gledali ognjemet. (Žana) 

Moj najboljši dan počitnic je bil, ko smo prižgali rakete. (Tristan) 

Naj dogodek je bilo odpiranje daril. (Matija) 

                                                    Učenci 2. g 

 

NOVOLETNE POČITNICE 

 
Po božiču smo se z avtobusom peljali v Kranjsko Goro. Med potjo sem videla gamsa in različne ptice. Ko smo 

prispeli, smo najprej izpraznili kovčke in šli na kosilo. Po kosilu smo se spočili, nato pa smo se družili, se 

pogovarjali in zabavali. Pred večerjo smo imeli še uro za igranje. Večerji je sledila zabava. Na koncu sem se 

stuširala in zaspala. Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili na pohod. Šli smo mimo jezera, v katerem sem 

videla alge. Ko smo se vrnili, smo pomalicali in gledali televizijo. Po kosilu smo se odločili, da gremo v toplice. 

Tam smo se kopali in zabavali. Ta dan nas je po večerji obiskal dedek Mraz in prinesel darila. 

Imela sem se zelo lepo. 

Neja Klemenčič, 3. g 

 

POČITNICE NA BLEDU 

 

26. 12. 2019 smo se z družino odpravili na Bled. S skupino otrok iz Zoki kluba smo šli na drsanje, zvečer pa 

smo imeli disko. Všeč mi je bilo, ko smo srečali stare prijatelje. Počitnice smo zaključili z obiskom Blejskega 

gradu. 

 

Žana Djekić, 3. g 

 
ŠOLA V NARAVI 

 

16. decembra smo se 6. g in 6. b odpravili v zimsko šolo v naravi. Tam smo preživeli 5 dni. 

Zjutraj smo se zbrali na avtobusni postaji. V avtobus smo naložili kovčke in smuči. Odpeljali smo se do 

Ljudskega vrta, kjer so vstopili še drugi učenci. Med potjo smo si prepevali, da bi čas hitreje minil. Ko smo 

končno prispeli na cilj, smo smuči odnesli v tamkajšnjo klet, kovčke pa v sobe. Tam smo se odpočili, nato pa si 

obuli pancerje in nataknili smuči ter se odpravili na preizkus smučanja. 

Razdelili so nas v več skupin. Zatem smo smučali še dve uri. Po smučanju smo imeli odlično kosilo, po njem 

počitek in nato še učno uro. Zvečer smo šli na sprehod z lučkami. Torek, sreda in četrtek so bili enaki kot prvi 

dan, le da smo smučali dvakrat, drugačni pa so bili tudi večeri. V torek smo imeli večer družabnih iger, v sredo 

smo šli na bowling, v četrtek pa ... DISKO! 

Zadnji dan smo smučali samo enkrat, saj smo bili popoldne že doma. Spakirati je bilo težko, a nazadnje smo vse 

stvari naložili na avtobus in tudi sami sedli nanj.  

Domači so nas že nestrpno čakali in bili smo presrečni, da smo se vrnili domov. 

 

Klara Tikvič in Kaja Bole, 6. g 



 

 

 

 

DOGAJALO SE JE … 

 
OBISKALA NAS JE KRVODAJALKA  

 

Učenke šestega razreda obiskujemo krožek prve pomoči, ki poteka v sklopu razširjenega programa. Z učiteljico 

Nado Sevšek se srečujemo vsak petek nulto uro. Naučile smo se že veliko novega, včasih pa nam učiteljica 

pripravi presenečenje in nam pripelje zanimive goste. Ko smo se učile o oživljanju, nas je obiskala gasilka 

Stanka Pauko, ki nam je pokazala, kako se daje umetno dihanje s pomočjo defibrilatorja. Vse smo se naučile 

upravljati defibrilator in ugotovile, da je dajanje umetnega dihanja težavno in zahtevno. Nato smo spoznavale 

različne poškodbe in spoznale, da ob njih lahko prihaja do velikih izgub krvi. Tako smo se seznanile tudi s 

krvodajalstvom. 

V petek, 10. 1. 2020, nas je obiskala krvodajalka Nina Horvat, ki je bila učenka naše šole. Zdaj že zaključuje 

magisterij. Krvodajalka je že od svojega 18. leta, torej polnih šest let. Sicer pa je krvodajalstvo njihova družinska 

tradicija, saj sta krvodajalca tudi oče in mama. Povedala nam je, da ženske lahko kri darujejo vsake tri mesece, 

moški pa štiri. Toliko časa potrebuje kri, da se obnovi. Na vsakem odvzemu vzamejo 450 ml krvi. Za odvzem 

krvi moraš biti popolnoma zdrav, ne smeš imeti manj od 50 kg, ne smeš biti alkoholik, niti uživati drog, ne smeš 

pa imeti niti nove tetovaže in ne smeš biti starejši od 65 let. Krvi ne morejo darovati nosečnice in mamice z 

otroki mlajšimi od enega leta. Ko prideš na odvzem na transfuzijski oddelek (v ptujski bolnišnici lahko oddaš 

kri vsak torek in četrtek), te zdravnik najprej pregleda, izpolniti pa moraš še vprašalnik. Če je vse v redu, greš 

na odvzem. Postopek je neboleč in traja približno 10 minut. Po odvzemu moraš biti še vsaj pol ure na 

opazovanju. V tem času dobiš malico, lahko pa si postrežeš tudi s pijačo. 

Nina nam je tudi povedala, da je občutek, ko daruješ kri, zelo dober, saj nekomu dejansko podariš del sebe. 

Meni, da je krvodajalstvo eno izmed najplemenitejših dejanj človeka. Povedala nam je tudi, da v Sloveniji vsak 

dan potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi.  

Me smo še premlade, starejše pa vabimo, da postanete krvodajalec/-ka in pomagate bolnikom, ki pri svojem 

zdravljenju potrebujejo kri. Vaša kri je nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko podarite in kar 

je najpomembneje – nekomu rešite življenje! 

 

                                                                        Lana Ornik in Teja Voda, 6. g 

 

 

IZDELOVANJE URE 

 

22. 1. 2020 smo učenci 3. razreda pri spoznavanju okolja izdelali vsak svojo uro. Morali smo prinesti prazno 

škatlico od topljenega sira. Iz kolaž papirja smo izrezali krog in ga prepognili na štiri dele. Nanj smo narisali 

številčnico in to nalepili na škatlico. Naredili smo minutni in urni kazalec, skozi njiju pa potisnili žebljiček. Vse 

smo potisnili še skozi sredino številčnice in na zadnji strani pritrdili z zamaškom iz plute. Bilo je super. 

 

Tian Kovačec, 3. g 

 

 
OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 

V torek, 21. januarja 2020, smo se štirje učenci udeležili občinskega Otroškega parlamenta, ki je potekal v 

Centru interesnih dejavnosti na Ptuju. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Moja poklicna prihodnost. 

Začeli smo z uvodnim pozdravom. Sledilo je delo v štirih skupinah. Vsaka skupina se je posvetila podtemam in 

svoja razmišljanja ter ugotovitve tudi predstavila. Podteme so bile: poklici prihodnosti, poklicna prihodnost po 

svetu, poklic in uspeh, izbira poklica. Nato so predstavniki vsake šole predstavili delo na šoli, ki se je navezovalo 

na temo parlamenta, in akcijski načrt za prihodnje šolsko leto. Parlament smo zaključili z debato. Prišli smo do 

naslednjih sklepov: na izbiro našega poklica imajo velik vpliv družba, družina in denar, podpora družine je pri 

izbiri poklica zelo pomembna, veliko najstnikov ima strah pred izbiro srednje šole, saj se bojijo napačnih 

odločitev. 

Predsednica SU Nika Čeh, 9. g 

 

 

 

 

 



 

 

 
ŠPORTNI DAN 

V sredo, 8. 1. 2020, smo imeli športni dan. Zjutraj smo prišli v šolo. V šoli smo imeli malico. Ob deseti uri smo 

odšli na avtobus in se odpeljali v mesto na drsališče. Tam smo se preobuli v drsalke. Nekateri so si jih izposodili, 

drugi pa so imeli svoje. Drsali smo eno uro. Nato smo se z avtobusom odpeljali nazaj v šolo. Tam smo napisali 

in narisali, kaj smo ta dan počeli. Ta dan se nama je zdel čudovit.  

 

                                  Tija Težak in Ivona Cvetko, 4. g 

 
BLIŽA SE 2. FEBRUAR – SVETOVNI DAN MOKRIŠČ 

 

Mokrišča so področja, ki so redno poplavljena s površinsko ali podzemsko vodo in kot taka omogočajo 

življenjski prostor številnim rastlinam in živalim, ki za življenje in/ali razmnoževanje potrebujejo mokro ali 

občasno mokro prst. Mokrišča so v naravi izjemnega pomena, kar so jim priznali že leta 1971, ko so v iranskem 

mestu Ramsar sprejeli konvencijo o mokriščih. Mokrišča, ki so v sodobnem svetu zaradi širitve mest in 

intenzivnega kmetijstva vedno bolj ogrožena, imajo v celotnem ekosistemu Zemlje izredno pomembno vlogo, 

saj opravljajo številne naravne funkcije, prav tako pa številnim rastlinskim in živalskim vrstam nudijo prostor 

za življenje, prehranjevanje in razmnoževanje. 

 Vloga mokrišč: 

• So naravni vodni zbiralniki  

• Preprečujejo poplave 

• Blagodejno vplivajo na okoliško mikroklimo 

• Čistijo vodo 

• So vir dobrin 

• Imajo estetsko funkcijo 

• Imajo izobraževalno funkcijo 

• So življenjsko okolje tudi redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.                                              Ekosvet 

 

 
            JANUAR                                                    PRAVLJICA                          PRAVLJICA 

 

Pozimi z neba padajo snežinke,                      Pravljica je zanimiva,                   Pravljica je lahko      Lahko je moderna 

zato nam mami                                                otrokom mamljiva. srečna, žalostna, ali ljudska, 

za večerjo speče palačinke. grozljiva, lepa, v mojem srcu 

  Vedno me razveseli, vendar pravljica       bo ostala najljubša. 

Pozimi živali zimo prespijo,  ko kaj čudežnega se zgodi. se vedno srečno konča. 

medtem ko se mi                                      Luka Kokol, 5. g 

na snegu veselimo.                                         Pravljična števila,              Pravljica vedno 

                                                                        deklica mila,  je domišljija, 

Naši starši se med sabo pogovarjajo,             poči lonec   ampak brez zabave  

mi pa se s kepami obmetavamo.                    in pravljice je konec.  in smeha 

 pravljica ni zanimiva. 

                   Anja Hedl, 5. g                               Blažka Brlek, 5. g 

 

 

KNJIŽNA UGANKA 
Knjižno nagrado za uganko meseca decembra prejme  

Neža Brlek iz 2. razreda. 

Čestitamo! 

Nova uganka se glasi: 

Ko je volk tako nasitil svojo požrešnost, je legel spet nazaj 

v posteljo, zaspal in pričel smrčati, da je kar odmevalo. Pa 

je prišel mimo hiše lovec, slišal to in pomislil: »Kako smrči 

stara žena, pogledati moram, če se ji ni kaj zgodilo.« 

           Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

                                                                                                                    Jelica Primožič, knjižničarka                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 

 


