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                                                                                 Mesečni list učencev podružnične šole (mentorica: Romana Breznik) 

  

                                                                     Drage bralke in bralci! 

                                                Pozdravljeni še zadnjič v letošnjih šolskih novičkah. Zaključuje se še eno šolsko 

leto, ki je bilo kot iz filma. Prvo polletje je bila pravljica, potem komedija, marca tragedija zaradi koronavirusa. Ko 

smo v karanteni pridobivali ocene, pa je bila drama. Kot letošnji deveti razred se poslavljamo iz šole, zato vam 

želimo še veliko komedije na Grajeni. Osmim razredom še sporočamo: glede ključa se bomo še pogajali. Zdaj so pa 

pred vami samo še počitnice. Želimo vam čim manj virusov in veliko zabave na soncu. 

Učenci 9. g razreda 

 

PO ČEM SI BOM ZAPOMNIL 5. RAZRED? 

- Zapomnili si ga bomo po covidu 19 in delu od doma,  

- po šoli v naravi,  

- po besedi limona (učiteljica je izgovorila besedo in mi smo se umirili), 

- po videokonferencah, 

- po tem, da sem videl učiteljico v predpasniku, 

- po sedenju in pogovorih v krogu, 

- po gorah matematičnih in slovenskih nalog, ki jih je imela učiteljica vedno pripravljene, 

- po izdelovanju plakatov, 

- po delu v skupini, 

- po vožnji z ladjo, 

- po zaključnem pikniku. 

Učenci 5. g razreda 

VRNILI SMO SE V ŠOLO 

16. marca smo ostali doma. Spraševal sem se, kako bo sploh to delovalo. Učiteljica nam je poslala navodila za 

delo in zraven še sporočilo. Vsak dan smo morali pošiljati dokaze o delu. Včasih je bilo to zelo težko. Čez dva 

tedna smo se začeli dobivati vsak dan ob 9.00. Imeli smo videokonferenco. Od takrat naprej je bilo veliko lažje. 

Vsi smo se videli, pogovarjali smo se, učiteljica nam je snov razlagala. Z nekaterimi je delala še posebej potem, 

ko smo že končali.  

V tem času se mi je zgodilo veliko stvari: dobil sem novi telefon in koš, doma smo betonirali in imeli delovno 

akcijo.  

Ko smo se 1. junija vrnili v šolo, sem bil zelo vesel. A ni bilo enako kot prej. Hoditi smo morali na prednji vhod, 

si razkuževati in več umivati roke, pred malico nam je učiteljica razkužila mize in nam postregla malico 

vsakemu posebej, pri kosilu smo morali sedeti skupaj po razredih. Šolske torbe smo pustili v šoli in domačih 

nalog nismo imeli (no, to me ravno ni motilo). Kljub temu sem bil zelo vesel, da smo vsi skupaj zopet v šoli.  

A drugi teden spet nisem mogel v šolo, saj se mi je vnelo oko. Tudi na nogometne treninge nisem hodil. Vsakih 

12 ur sem moral pojesti tableto.  

Res ni bilo fino. A se je srečno končalo. Mislim, da si bom to leto res zapomnil, ker se mi je dogajalo veliko 

stvari. 

 

Urban Herga, 5. g  

 

 

 



 

 

 

NASMEJ SE – VČERAJ, DANES, JUTRI 

SKUPAJ POBARVAJMO DAN 

Učenci 4. razreda OŠ Ljudski vrt Ptuj, podružnica Grajena, smo letos prvič sodelovali v medgeneracijskem dogodku 

z naslovom SKUPAJ POBARVAJMO DAN. Preko videokonference smo se družili s četrtošolci iz OŠ Ljudski vrt, 

OŠ Olgica, OŠ Ljudevita Pivka, osnovnih šol iz okolice Ptuja ter varovanci Doma upokojencev Ptuj.  

 Ustvarjali smo na temo NASMEJ SE – VČERAJ, DANES, JUTRI. Najprej smo »narisali » nasmehe sebi. Na 

šolskem igrišču smo likovno ustvarjali s kredo na asfalt. Nastale so zanimive človeške figure v različnih položajih, 

razigrane in nasmejane. Učenci smo se med ustvarjanjem zelo zabavali, se smejali, si pomagali in sodelovali.  

Kasneje smo v učilnici zapisali svoje misli o pomenu nasmeha in o smehu nasploh. Nastali so zanimivi zapisi:  

 

 

Rad se smejim s svojim bratrancem Matejem. Z njim se vedno nasmejim, ker zbija šale, štose, vice! 

Rad se smejim, ker je to dober občutek. Zdravo je, da se človek nasmeji in sprosti.  

                      

                                                                         Marko Erčevič, 4. g 

 

 

 

Zelo rad se smejim, ko kdo pove kaj smešnega. Velikokrat se smejim s sošolcem Vidom, pa tudi 

takrat, ko učiteljica pove kaj smešnega.  

 

                                                                               Gašper Kiseljak, 4. g 

 

                                                   

 

 

Najraje se smejim s prijatelji. Ko sem osamljen, me prijatelj z nasmehom vedno potolaži.  

 

                                                                     Rene Marinič, 4. g 

 

 

 

Najraje se smejim s svojim prijateljem Valom. Velikokrat pokaže smešne trike!  

Smešen pa je tudi zaradi smešnih salt in vijuganja levo in desno.  

 

                                                                                        Klemen Tikvič, 4. g 

           

 

 

Meni je najbolj všeč, ko se smejim s prijateljem. Smejim se, kadar me kaj osreči. Rad imam smeh, saj 

nam lahko polepša dan.  

 

                                                                              Val Bole, 4. g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 NAJLJUBŠI SPOMINI V TEM ŠOLSKEM LETU  

 

Letošnje šolsko leto sem si zapomnila po tem, ko je celi deveti razred igral uno v telovadnici. 

Nina Pust, 9. g 

Na to šolsko leto se bom spomnil najbolj zaradi karantene. 

Domen Veršič Jurša, 9. g 

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo bili na Dunaju. Na poti tja sem se pogovarjal s tremi lepimi puncami. V trenutku ko 

smo prispeli, sem zagledal ogromno lepih avtomobilov in ogromno kočij. Meni osebno je bil najbolj všeč živalski 

vrt. 

Filip Gašparič, 9. g 

 

Najbolj si bom 9. razred zapomnil po ponavljanju slovnice s profesorico Tatjano Šmigoc. Ko smo bili prisiljeni v 

karanteno, nam je vsakodnevno pridno in vzorno pošiljala naloge na daljavo. Zelo se je potrudila v nagovorih in bila 

prijazna. Kljub devetdesetim »mejlom« na dan je imela čas, da vsem odgovori. 

Nejc Podgoršek, 9. g 

 

Moj naj spomin je, ko smo med odmori in nekaterimi urami igrali uno s Filipom, Majo, Nino in Niko. Ko smo se 

večkrat združili v dve skupini in igrali Maja, Filip in jaz proti Nini in Niki. 

Lana Horvat, 9. g 

Moj naj spomin temelji na uri geografije z učiteljico Martino Prejac. Pisali nismo veliko, bilo je tudi veliko dobre 

volje. Velikokrat smo učiteljici skrili očala ali kaj drugega. Vrhunec tega naj dogodka pa je bil pust, ko sem bil 

oblečen v učiteljico Martino Prejac. Bil sem ji kar precej podoben, zato sem tudi učil geografijo. Učence sem naučil 

vse, plače pa kljub temu ni bilo.  

Jan Čeh, 9. g 

Moj najljubši spomin v tem letu je bil, ko smo pri slovenščini gledali film Romeo in Julia. Gledali smo ga 3 šolske 

ure. Zraven filma smo jedli čokolado in pokovko. 

Maja Kukovec, 9. g  

9. razred si bom zapomnil po tem, kako smo se celo leto imeli super in se veliko smejali pri urah. Pa tudi po tem, da 

smo pri urah slovenščine dobili novo – zame najboljšo učiteljico gospo Tatjano Šmigoc.    

Nejc Črepnjak, 9. g 

Moj najljubši spomin na osnovno šolo je zadnji teden v šoli. Ta teden je bil inovativno-subjektiven. Inovativen zato, 

ker je bil novo doživetje, saj vsak teden doživimo in se naučimo nekaj novega. Subjektiven pa zato, ker smo se lahko 

končno družili s sošolci in se imeli super. 

Taja Ornik, 9. g  

 

Všeč so mi bili skoraj vsi spomini, vsak dan je bil nekaj novega in skoraj nikoli ni bilo dolgočasno. Težko izberem 

naj spomin in mislim, da bo ta prišel šele zadnji dan šole, ko bomo vsi veseli, da smo se končno rešili in vsi žalostni, 

da se je vse končalo. 

Zoja Šafranko, 9. g 

 

Leto je naokoli in jaz bom končala 7. razred. Veliko se mi je pripetilo. Naj vam povem nekaj o svojem najljubšem 

dogodku. Zelo sem se zabavala, ko smo z nekaterimi sošolci in učitelji šli na ogled predbožičnega Zagreba. Videla 

sem celo galerijo, o kateri nikoli nisem slišala. Vedno se naučimo nekaj novega. Ta dan se mi je res bil zelo všeč. 

                                                                   Lara Cvetko 7. g 

Konec novembra smo imeli športni dan. Od 6. do 9. razreda smo tekmovali v odbojki. Na vsaki tekmi smo menjali 

postavo, tako da je vsak imel možnost igranja. Premagali smo vse razrede in postali šampioni.  

                                                                                                                                Matevž Prevolšek 8. g 

 

Moj najljubši spomin v tem letu je, ko smo se odpravili v ledeno dvorano Maribor. 

Tam mi je bilo zelo všeč, saj rada drsam. Upam, da bomo naslednje leto tudi obiskali ledeno dvorano. 

         Kaja Kolarič, 8. g 

Najbolj mi bo ostalo v spominu drsanje in pust tega šolskega leta.  
 Tjaša Šimenko Golob, 8. g 

 



 

 

 

 

 

OPISNA KRIŽANKA 

Sestavili: Zoja Pintarič, Žana Djekić in Tilen Šilak, 3. g - OPB 

1. Jeklena ptica 

2. Sedanji letni čas 

3. Zaščiti glavo pred soncem 

4. Velika voda 

5. Oblačilo za plavanje 

6. Kopno, z vseh strani obdano z 

morjem 

7. Vodno prevozno sredstvo 

8. Plavajo v morju, jezerih, rekah … 

9. Imajo ga taborniki 

10. Zemlji najbližja zvezda 

11. Najstarejše mesto ob našem morju 

12. Kopališče z bazeni in tobogani 

13. Zaščita proti sončnim opeklinam 

 

 

POČITNIŠKE ŽELJE TRETJEŠOLCEV 

(zapisali so jih v podaljšanem bivanju) 

 

Želim, da bi letos šel na morje in da bi več časa preživel pri babici in dedku. Želim si, da bi več časa bil z družino, da 

bi skupaj šli na izlet, šli taborit, se sprehajali po travniku, pekli čevapčiče. Večkrat bi želel iti na sladoled. (Tilen) 

Želim si, da bi bila več z družino in da bi skupaj šli na morje in da bi se vrnila domov nasmejana in vesela. Želim, da 

bi lahko šla na taborjenje in da bi večkrat šla v toplice. (Zoja) 

Želim, da bi preživela več časa z družino in da mamici in atiju ne bi bilo treba hoditi v službo med počitnicami. 

Želim si, da bi s prijatelji večkrat šla na sladoled. (Eva) 

Moja počitniška želja je, da grem z družino na morje in da bi tam vsi uživali. Ko bi se vrnili domov, bi večkrat šli v 

kino, na igrala v park Ljudski vrt in na sladoled. Želim si, da bi se večkrat odpravili kam na izlet, tudi na ogled 

živalskega vrta. Želim si, da bi se mi med počitnicami izpolnila želja in da bi se kam peljala z vlakom, ker se še 

nikoli nisem. (Žana) 

Želim, da bi že enkrat bil konec virusa in da bi z družino šla v toplice. Ker imam rada konje, bi si želela obiskovati 

jahalno šolo. (Lana Mia) 

Jaz imam samo eno željo. Želim si, da bi lahko šla v jahalno šolo. (Sara) 

Moji želji sta dve: da bi bilo konec koronavirusa in da bi med počitnicami lahko spal tako dolgo, kot si želim. (Tian) 

Želim si, da bi bilo konec virusa in da ga nikoli več ne bi bilo! (Timotej)                                                          
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