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                                                                     Drage bralke in bralci! 

                                                          Prišel je december. Po mnenju nekaterih najlepši mesec v letu. Z njim 
pa pride tudi moj najljubši praznik, božič. Po radiu se že vrtijo božične pesmi, povsod so lučke vseh barv 
in vse je kot v pravljici. Božič je najlepši del leta, ker imamo počitnice, ki jih preživimo v krogu svojih 
najbližjih. Vsi se obdarujemo in preživljamo skupni čas z okraševanjem božičnega drevesca. Najbolj mi 
je všeč zlata zvezda na vrhu božičnega drevesa in praznično pecivo. Pravzaprav mi je najbolj všeč vonj 
sveže pečenih božičnih piškotov in božične večerje. Upam, da boste vsi uživali v teh prečudovitih 
praznikih.                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          Taja Ornik, 9. g 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOLETNE ŽELJE TRETJEŠOLCEV 

 
Vsem želim zdravje, veselje in radost ter tople praznike. (Taj Dolinšek) 

Želim si, da ne bi bilo revnih in lačnih. (Sara Jurič) 

Želim si, da bi bili vsi zdravi in srečni. (Žiga Petrovič) 

Želim vam veliko veselja in zdravja ter srečne praznike. (Jan Fuks) 

Želim vam srečno novo leto. Želim, da bi se imeli radi. Imejte se lepo med počitnicami. (Neja 

Klemenčič) 

Vsem želim vesel božič in srečno novo leto 2020. Da bi v novem letu vsi imeli srečo, veselje 

in zdravje. (Zoja Pintarič) 

Želim si, da ne bi bilo lačnih. (Tilen Šilak) 

Želim vam vesel božič in srečno novo leto. (Eva Medik) 

Želim vam zdrave počitnice in veselo novo leto. (Katarina Lampič) 

Želim, da bi bili vsi zdravi in srečni ter veseli v letu 2020. (Nik Cvetko) 

Želim vam vesel božič ter zdravje in veselje v novem letu. (Jure Voda) 

Srečno novo leto, lep božič in uspešno učenje. (Lana Mia Marušič) 

Želim vam vesele praznike in veliko daril. (Timotej Kosi Tomšič) 

Želim vam vesele praznike. (Tian Kovačec) 

Želim vam vesel božič in srečno novo leto. (Anej Majcen) 

Vsem želim veliko ljubezni ter vesel božič in srečno novo leto. (Žana Djekić) 



 

                                                                                                                                                                        

             BODIMO EKO 

 

 

 

ZBIRAMO KEMS (Kartonsko embalažo za mleko in sokove) 

Tudi letos naša šola sodeluje v projektu Eko-paket, ki poteka v sklopu Ekošole. Med aktivnosti sodi tudi 

zbiranje KEMS.  
Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove, še 

posebej med mladimi, njihovimi učitelji ter starši. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in 

odlaganjem odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno 

plastiko omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih 
izdelkov. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej les. 

Mi smo v ekokotiček namestili poseben zabojnik rumene barve, v katerem zbiramo KEMS. Pravilno 

ravnanje s KEMS ni zahtevno. Pomembno je, da poznamo korake, kako ravnati z izpraznjeno KEMS 
(izprazni – izperi – stisni – zloži – daj v torbo) in da jo prinesemo v zabojnik. Tako omogočimo njeno 

pot v recikliranje. 

 

 
 

Vabimo vas, da se nam pridružite v skrbi za lepše in manj onesnaženo okolje. Z akcijo začnemo januarja. 

Prepričani smo, da se bo čez praznike nabralo kar veliko odpadne KEMS in da bo naš zabojnik v 

ekokotičku že prvi teden januarja poln. Veseli bomo, če se bo velikokrat napolnil. Hvala, da vam ni 
vseeno in da skrbite za okolje. 

                                                                                                                       Ekosvet 

 

OKRAŠEVANJE NOVOLETNIH JELK V MESTU 

 
V torek, 3. 12. 2019, smo se Tia, Manuela, Dora in jaz z učiteljico Nado Sevšek odpravile s taksijem 
pred Mestno hišo Ptuj, kjer smo krasile jelke. Zvečer tega dne je bil v mestu prižig luči, ki naznani 

začetek prazničnega decembra. 

S seboj smo vzele okraske (rdeče in srebrne pentlje, srebrne like in lesene okraske), ki smo jih naredili 

učenci v času podaljšanega bivanja. Tam je bila županja Nuška Gajšek, otroci iz vrtcev in učenci ter 
učenke iz drugih osnovnih šol. Županja nam je pokazala dve majhni jelki v Lackovi ulici, pri trgovini 

Alpina, ki še nista bili okrašeni. Ti dve jelki smo okrasile me štiri z učiteljico. Eno jelko sta okrasili 

Manuela in Dora s srebrnimi pentljami ter srebrnimi krogi in kvadratki, drugo pa midve s Tio, ki sva 
smrečico okrasili z lesenimi okraski in rdečimi pentljami. Ko smo končale z okraševanjem, smo dobile 

čaj, kekse in bonbone. Potem smo se s taksijem odpeljal nazaj v šolo. 

Keksi, bonboni in čaj so mi bili zelo dobri. Ta dan mi je ostal v lepem spominu. 
                                                                                                                                                        Anja Hedl, 5. g 

 

 

  

 

 



 

DOGAJANJE V MESECU DECEMBRU 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT 

 
Tudi letos smo izvedli šolski otroški parlament, in sicer na temo Moja poklicna prihodnost. Srečanje je 

vodila predsednica šolske skupnosti, učenka Nika Čeh. Udeležila se ga je gospa ravnateljica, gostili pa 
smo tudi uspešna podjetnika, gospo in gospoda Kovačec, ki imata v lasti gradbeno podjetje. Za uvod 

smo si pogledali kratek filmček o učencih srednjih šol in njihove izkušnje s poklicnimi šolami in prakso. 

Prav tako nam je ravnateljica namenila nekaj besed in nam svetovala, naj si izberemo poklic, pri katerem 

nas bo delo veselilo. Sledil je kratek povzetek in predstavitev dela po razredih. Ugotovili smo, da že 
najmlajši učenci poznajo veliko poklicev in da že imajo načrtovano svojo poklicno prihodnost. Spoznali 

smo tudi, da imajo največji vpliv na izbiro poklica starši, denar in prijatelji. Po vseh ugotovitvah smo še 

omenili zadane cilje za naslednje šolsko leto. Zadnja točka na dnevnem redu je bila debata. 
 Gostoma smo postavili nekaj vprašanj glede njunega podjetja, izobrazbe in poklicev. Povedala sta nam, 

da ni tako preprosto imeti podjetja, vendar če imaš dovolj poguma in volje in če si v svojo idejo res 

prepričan, se vse da. Svetovala sta nam, naj si poklic izberemo na podlagi tega, kar nas veseli, definitivno 
pa ne na podlagi tega, kjer je največji zaslužek ali kar veseli naše starše.  

Gospa Kovačec, ki je po poklicu učiteljica in skrbi za finance, ter gospod Kovačec, ki je po poklicu 

gradbenik in v podjetju skrbi za sestanke in sklepanje novih poslov, sta tako odgovorila na vprašanja: 

 
Kako bi nas navdušili za poklic? 

Izberite si to, kar imate radi in to navežite s poklicem, ki že obstaja. 

Kako bi to spodbudili? Kako bi otroku omogočili, da razvije svoje talente? 
Poskusimo mu nuditi, da preizkusi čim več dejavnosti.  
Ali je izobrazba pot do cilja? 

Ni nujno, saj lahko nastopijo tudi druge priložnosti.                                

Zakaj in kako ste pomislili na idejo o lastnem podjetju? 
Denarna kriza, nove priložnosti. 

Ali ste imeli rezervni načrt? 

Ne, to je povzročilo veliko tveganje, ves svoj denar in trud sva vložila v to podjetje. Ni bilo druge 
priložnosti kot uspeh. 

Je ta poklic težek? 

Da, vsak poklic je po svoje težek in vsak zahteva nekakšno delo, spretnost. 
Koliko časa vam vzame en projekt? 

Vse skupaj traja 3 leta, od tega je dobro leto gradnje. 

Kako ustvariti svoje podjetje? 

Imeti moraš močen karakter, dobro idejo, pogum, veliko potrpežljivosti in tudi malo sreče. 
 

Debata in celoten parlament sta potekala uspešno.  

 

Nika Čeh in Zoja Šafranko, 9. g 

 

NASTOP NA PRIREDITVI OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO 

 
V torek, 10. 12. 2019, smo se učenke Lana Mia Marušič, Neja Klemenčič, Klara Tikvič in jaz udeležile 

prireditve z naslovom Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Najprej smo imeli tonsko vajo, ob 

18. uri pa nastop. Bilo je veliko treme! Voditelj prireditve nam je pred nastopom zastavil vprašanje, nato 
pa je šlo zares. Vse smo zelo dobro odpele svoje pesmi. Na polfinalno prireditev, ki bo aprila 2020, sva 

se uvrstili s Klaro Tikvič. Bila sem zelo vesela.  

                                                                          Manuela Kvar, 5. g 

 

 

 

 

 

 

 



 

JABOLČNA PITA ČETRTOŠOLCEV 

V torek, 12. 11. 2019, smo učenci 4. razreda pripravljali kosilo za celo šolo. Ko smo prišli v šolo, smo 

si oblekli majice, predpasnike in si nadeli kuharske kape. Potem smo odšli v gospodinjsko učilnico v 

mansardi, kjer smo kuhali. Razdelili smo se v štiri skupine. Tri skupine so pripravile testo, četrta skupina 

učencev pa je lupila, rezala in ribala jabolka. Narejeno testo smo dali v pekače, ga obložili z jabolki in 

ga dali v pečico. Medtem ko se je pita pekla, smo imeli pouk. Imeli smo tri ure pouka. Ko je bila pita 

pečena, je naša učiteljica Romana Pukšič naročila štirim učencem, naj gredo v kuhinjo delit hrano, trem 

pa, naj počistijo učilnico, kjer smo kuhali. Dva učenca sta delila jabolčno pito, dva pa sta čistila posodo. 

Vsi učenci so nam rekli, da je bila pita zelo dobra. To je bil za vse nas poseben dan. Bil nam je zelo všeč 

in se že veselimo naslednjega.                          

                                                                                                     Manca Plavec in Nina Godec, 4. g 

DECEMBER                             PLES POZIMI                                            VESELI DECEMBER 

 

December je Decembra se ohladi,                  Veseli december je mesec zabave,  
mesec veselja, a da se ogreti,                                                    ko lučke vse se prižgejo,  

obiščejo nas         saj zima nič hudega ni,                                      veseli smo vsi 

dobri ljudje.                          zaplešemo mi vsi.                                               in lepo nam je.                    

 

Petje, veselje,  Naučimo plesa se,                                            Obišče nas Božiček, 

vse je že tu, da plesali bomo vsi                                       zato vesel je moj obraz,              

skupaj na trgu in plešemo do polnoči,                                 obišče tudi nas Miklavž                         

se zabavamo.                        dokler se tema ne zgodi.                               in naš stari dedek Mraz. 

  

Decembra vsi                       Naslednji dan zbudimo se                                 Prišel je Božiček, 

se veselimo,                           in stečemo k drevescu.                                   ki skriva nam darila, 
ker darila dobimo.                Odpremo mi darila vsa,                                  ker poredni smo bili, 

                                             veseli smo in skupaj plešemo.                    zato obljubimo mu častno,                   

Celo leto                                                                                                       da pridni bomo vsi. 

pridni smo,                           Pridejo sorodniki,                                                    

decembra pa                         želijo plesati,                                                   Potem se veselimo,             

še najbolj.                             naučimo plesa jih                                         saj obdarjeni smo bili, 

                                             in plešemo zdaj vsi.                                      nato še pride novo leto 

Zaplešimo v                                                                                               in veseli spet smo vsi. 

božični raj,                            Ostanejo do polnoči,                                           

pridite še                               želijo plesati,                                                  Jaka, Tjaš, Aljaž, 5. g 

vi, da skupaj                         vsi veseli smo,                                                                              

bomo vsi.                              ker je tako lepo. 
                                      

  Enja Kirbiš, 5. g            Jan Č., Jan M., Luka R., 5. g                        

                                                                      

                                                                  

 

 

 

KNJIŽNA UGANKA 

 

Novembrski nagrajenec je Jan Fuks iz 3. razreda. 

Čestitamo! 

Nova uganka se glasi: 

Komaj se je dotaknila vretena, se je izpolnil čarovniški rek 

in kraljična se je zbodla v prst. 

 

Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

 

Jelica Primožič, knjižničarka 

 
Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 

 


