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                                                                     Drage bralke in bralci! 
 
                                                                            Pa je končno prišel čas, da smo tudi mi sedli nazaj v šolske klopi. Moram 

reči, da se nam doma ni dogajalo nič groznega, kar se tiče šole, vendar sem prepričana, da smo vsi 

komaj čakali, da se vrnemo k normalnemu pouku. Zelo zanimivo se je bilo spopadati z novimi izzivi, 

predvsem z izobraževanjem na daljavo. Učitelji so nam vsako jutro poslali zadolžitve, ki jih je bilo 

treba opraviti do določenega roka. Zadolžitve smo opravili in preostali del dneva smo bili prosti. 

Občasno smo tudi ponovili naučeno snov in s tem utrdili svoje znanje. To je bilo seveda potrebno, če 

želimo uspešno zaključiti šolsko leto. Sedaj, ko smo ponovno v šoli, bo šlo vse veliko lažje. Učitelji 

nam bodo razložili vso snov, ki je mogoče še ne razumemo, lažje nam bodo zaključili ocene in dostojno 

se bomo poslovili. Sicer brez fizičnih stikov, vendar še vedno boljše, kot če bi se poslavljali preko 

videokonference. 

Taja Ornik 9. g 

 

USPEŠNO SODELOVANJE 2. G NA NATEČAJU  

»Ustvarjalne kuharije« 

»Spoštovani, 

najprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje na našem nagradnem ustvarjalnem natečaju »Ustvarjalne 

kuharije« in vas obveščamo, da je bil razred iz vaše šole nagrajena v kategoriji, ki smo jo ob pregledu izdelkov 

dodatno oblikovali – izredno domiselni izdelki, z Zdravkovim paketom presenečenja (Lidlova vrednostna 

kartica 40 eur ter izdelki Žita in Podravke).« 

To je obvestilo, ki smo se ga učenci 2. razreda neizmerno razveselili. Recept Solata z ajdovo kašo, ki ga je 

izdelala Neža Brlek, nam je prislužil škatlo sladko-slanih dobrot iz Žita in Podravke ter darilni bon v vrednosti 

40 €, ki nam ga podarja Lidl Slovenija. S skupnimi odločitvami smo se zlahka odločili, da si kupimo sladko-

slani priboljšek še za zadnji mesec pouka v šoli. 

Natečaji so lahko res zabavni in tudi okusni, njami! 

 

Učenci 2. g z  

učiteljico Vanjo Majcen  

 

ŠPORTNI DAN PRED VRNITVIJO V ŠOLO 

V petek, 22.5, smo imeli športni dan. Ta športni dan je bil drugi v času šolanja na daljavo. Seveda ga tako nismo 

izvedli v šoli s športnimi učitelji, kot smo ga vajeni. Izbirali smo med pohodom in kolesarjenjem. Jaz sem izbrala 

pohod. Prehodila sem pot iz Grajene do Hajdine. Šla sem se z družino. Po zajtrku smo se odpravili do Orešja in 

Vičave. Na Ptuju smo se sprehodili do mosta za pešce in si ogledali razgled na Ptujski grad in reko Dravo. Nato 

smo pot nadaljevali do Hajdine. Hodili smo približno 2 uri. Prehodili smo 11 km. Na pohodu sem se imela lepo. 

Najbolj mi je bilo všeč to, da smo se z družino družili in si s tem še ogledali lepote, ki jih včasih kar prezremo. 

Z veseljem bi še ta pohod enkrat ponovila. 

Anamarija Lozinšek, 9. g 

 

 

 



 

 

NEKAJ STARŠEVSKIH UTRINKOV O UČENJU NA DOMU 

Ni vse tako črno, kot se nam zdi na prvi pogled. Koronavirus nas je veliko naučil. 

 

Za hiter tek ne vzemite s sabo 

veliko prtljage, temveč opustite 

vsa slepila. Zelo težka so. 

(iz knjige Yuvala Noaha Hararija) 

 

Prišel je, res je prišel ta zelo težko pričakovan dan D. Končno. Čeprav z nekim grenkim priokusom, sledimo 

novim dnevom nasproti. 

Prestali in preživeli smo te težke tedne. Bili so napeti, vzdušje iz dneva v dan različno, včasih lepo, dobro .. spet 

dan, ko bi rad odšel vstran, ko nismo zmogli, a smo se trudili po svojih močeh. 

Delali vse, kar se je dalo, samo, da bi naši otroci bili zadovoljni, in ob enem pozabljali nase. Ni bilo časa za nas, 

skrivali smo čustva, se bali povedati na glas, da nas je pa vendarle strah. Otroci so vse to gledali in v njihovih 

očeh se je videlo, da je ta mala glavica polna nekih vprašanj. Bila sem v teh tednih mama, gospodinja, prijateljica 

in učiteljica. Pa vendar bistvo tega mojega pisanja je to, da se učiteljem KLANJAM, čeprav sem v tem nekako 

malo doma, KAPO DOL. Ni besed oziroma jih je premalo, da bi se vam lahko zahvalila za ves trud, podporo, 

pogovore za ves čas, ki ste nam ga dali. 

Za vse kar ste naredili za naše otroke in vem, da še boste. Redko srečaš ljudi, ko v njihovih očeh žari žarek za 

pomoč in podporo. 

Prehitro se vrti ta svet, mogoče bomo sedaj malo drugače gledali na vse. 

 

Ob tem naj zaželim še veliko sreče našim učiteljem … v času karantene sem rahlo spremenil mnenje glede 

preprostosti njihovega vsakdana. 

                                       

Hvala vam in vse dobro ob ponovnem vstopu v šolo. Pogumno in tako pozitivno še naprej. 

 

Hvala za vse poslane utrinke naših čudežnih otrok … En virtualni objem. 

Prednosti učenja na daljavo: 

Jasna in preprosta navodila. 

Uporaba različnih in razgibanih metod učenja. 

Zanimive predstavitve novih snovi. 

Motivacijske, pozitivne in spodbudne besede. 

V vašem delu smo zaznali veliko angažiranosti, energije, spodbude, sodelovanja, pripravljenosti pomagati, 

pozitivne misli … vse, kar bi si želeli. 

Lahko le rečemo iskrena HVALA za vse in naj vaše delo poteka v tej smeri še naprej. 

 

Pridno smo delali naloge po navodilih učiteljice. 

 

Menim, da nam je učenje na daljavo solidno uspelo. Opravljene naloge smo zložili v mapico. 

 

Potekalo je čisto ok. Vem, da snov mora iti naprej in da tudi starši, ki smo hodili v službo, smo morali malo 

stisniti zobe, da bo potem našim otrokom lažje.  

 

Ti dolgi tedni dela od doma so nam dali uvid v to, da je učiteljsko delo zelo pomembno in velikokrat precej 

naporno. Sami smo poskušali iz dane situacije izkoristiti kar se da največ in moram priznati, da smo preživeli 

prav lepo obdobje. 

Hvala vam, da vzgajate in učite naše otroke, upam, da vas bodo dani ukrepi v šoli čim manj ovirali in da boste 

skupaj z našimi otroki preživeli lep preostanek šolskega leta. 

 
Včeraj je bil ponedeljek, kmalu bo že zopet petek. 

…in meseca je konec. 

…in leta je skoraj konec. 

…in že 40,50,60 ali več let našega življenje mine. 

…in zavemo se, da smo izgubili starše, prijatelje. 

In zavemo se, da je prepozno, da bi šli nazaj. 

Torej … poskusimo kljub vsemu uživati čas, ki nam je ostal. 

Ne nehajmo iskati aktivnosti, ki jih imamo radi …. 

Dodajmo barvo v našo sivino…. 

 

Nasmehnimo se majhnim stvarem v življenju, ki so balzam za naša srca. 



 

 

 TUDI DOMA SMO BILI ZELO KREATIVNI 

           

Drugošolcem so všeč      

smešne stvari,  

kot recimo fantov vrisk,  

kot recimo dekličin vzklik,  

kot recimo piščalkin pisk.  

Kot recimo, kot recimo ...  

 

Drugošolcem so všeč športne 

stvari,  

kot recimo veliko igrišče, 

kot recimo nogometna žoga,  

kot recimo dolga kolebnica. 

Kot recimo, kot recimo ...  

 

Drugošolcem so všeč igrače,  

kot recimo športni 

avtomobilčki, 

kot recimo lepa barbi,  

kot recimo mala kocka.  

Kot recimo, kot recimo … 

 

Kaja Preložnik, 2. g 

 

 

JU3 

Zaprtje v življenju, 

življenje v izolaciji, 

brez upov in prihodkov, 

človeštvo zapre, 

Wuhan brez zadržkov, 

dušo predre. 

Kaj bo iz nas nastalo? 

Pandemija je VOJNA, 

toda svet je neresen. 

Kaj otroštvu bo ostalo, 

kaj denarja bo pobralo? 

Otroci na igriščih in igralih, 

NE! NE, GRE! 

Zdaj igrala na ekranih, 

dušo predre. 

 

Nejc Podgoršek, 9. g 

 

 

 

 

 
Izdelek pri likovni umetnosti – 

Tek na smučeh; Jan Murko, 5. g 

 

Drugošolcem so všeč zanimive 

reči, 

kot recimo sladoled, 

kot recimo ognjemet, 

kot recimo nogomet.  

 

Drugošolcem so všeč rdeče 

stvari, 

kot recimo češnje, 

kor recimo jabolka, 

kot recimo jagode. 

 

Drugošolcem so všeč zabavne 

reči, 

kot recimo šale, 

kot recimo vici, 

kot recimo smešnice. 

 

 

Domen Tikvič, 2. g 

 

OSTANI DOMA 

Vzameš milo v eno roko 

in razmažeš na široko. 

Temeljito se umiješ, 

da bacile vse pobiješ. 

 

Ne dotikaj se obraza,  

četudi te srbi. 

Ljudem ne stisni desne roke,  

čeprav te veseli. 

 

Če skrbel boš za čistočo, 

te nič ne doleti, 

ne pozabi pa se RAZKUŽITI. 

 

Maja Šauperl, 7. g 

 

 

 

 

 
 

Šopek za mamico 

Anja Hedl, 5. g 

 

 

 

Drugošolcem so všeč 

nenavadne reči, 

kot recimo ognjemeti, 

kot recimo klarineti, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Drugošolcem so všeč sladke 

reči, 

kot recimo mandarine, 

kot recimo klementine, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Drugošolcem so smešne besede 

všeč, 

kot recimo šiši, 

kot recimo miši, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Karolina Gomilšek, 2. g 

     

JITSI MEET 
 

Ob devetih se vsi dobimo, 

jitsi meet na glas zavrtimo. 

Malo prej se že dobimo 

in si svoje šale govorimo.  

 

Ko učiteljica se priključi, 

se zvočnik brž izključi. 

Eno uro traja, včasih tudi več, 

marsikomu kaj nagaja. 

 

Ko nas kaj sprašuje, 

nam kamera za izgovor ne 

deluje. 

Včasih nekdo se priključi  

in nas za šalo izključi. 

 

Matematiko smo reševali, 

učiteljico v predpasniku 

opazovali.  

Še do nas je zadišalo, 

ko je znanje med kuhanje se 

mešalo. 

 

Video konference so res zakon, 

a videti v živo, bilo bi še bolj 

razburljivo. 

 

Luka Raj, 5. g 

 



 

 
 Anja Čeh, 4. g 

 

 

OPISNA KRIŽANKA 

(Sestavili učenci 3. g v podaljšanem bivanju) 

 

1. Na cesti sta levi in desni. 

2. Damo ga v vazo. 

3. Raste na njivi. Najboljši je mladi.                  

4. Okroglo geometrijsko telo. 

5. Rastejo na travniku ali na vrtu. 

6. Lahko je bučno, sončnično, laneno … 

7. Žival z bodicami. 

8. V njem rastejo drevesa. 

9. Veliki kmetijski stroj. 

10. »Naprava«, skozi katero vidimo. 

11. Čutilo za vid. 

12. Življenjsko okolje s travami in rožicami. 
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