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Drage učenke, dragi učenci!  

 

Končno smo dočakali leto 2021. Praznovanje tega leta letos ni bilo 

pestro, saj so nam zaradi Corona virusa zastavili še nove ukrepe. 

Letošnje praznovanje je bilo veliko bolj mirno, saj je bila pirotehnika 

prepovedana. Z omejitvenimi ukrepi smo v letu 2020 preživeli tudi božič. Pogrešali smo vse 

božične sejme, kjer smo se otroci ogreli s čajem. Tudi božični in novoletni koncerti so bili 

odpovedani. Nekateri so potekali kar iz naših domačih naslanjačev. Ulice v mestih so bile 

osamljene, ker na njih ni bilo ljudi, saj je veljala policijska ura. Mislim, da smo se v letu 2020 

vsi nekaj naučili in upam, da bo leto 2021 boljše. 

_____________________________________________________________Enja Kirbiš, 6. g 

ŠOLSKA PROSLAVA MALO DRUGAČE 

 

V četrtek, 24. 12. 2020, smo imeli prireditev ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti, ki smo si jo lahko ogledali kar iz naših domačih naslanjačev. 

Ogledu prireditve je bila namenjena prva šolska  ura, ki je bila sestavljena 

iz dveh delov. Prvi del je bil namenjen naši domovini, drugi pa bližajočim 

se božičnim praznikom. Tudi ostale šolske ure so bile bolj sproščene (npr. »Pri matematiki smo 

reševali kviz, pri katerem smo morali s pomočjo skrivnih gesel poiskati Božička.«).  

Po pouku smo z družino postavili smrečico in okrasili hišo. Edino, kar je še manjkalo, je bil 

sneg. A tudi ta je zapadel, vendar malo kasneje … 

_______________________________________________________________Ana Bole, 8. g 

»POVRATEK« V ŠOLO 

Končno smo dočakali božične počitnice. Pred počitnicami smo imeli še proslavo ob dnevu  

samostojnosti in enotnosti na daljavo. Ta dan je bilo vse bolj v počitniškem in prazničnem 

vzdušju. Decembrski prazniki niso bili tako zabavni kot vsa leta, četudi so se sprostile omejitve 

v državi. Počitnice so minile zelo hitro. Marsikdo med nami je mnenja, da bi lahko trajale še 



nekaj dni več. A nič ne moremo. Spet smo se začeli učiti kot se spodobi. Dobili smo malce nove 

energije in zagona za delo. Z učitelji smo si zaželeli srečno novo leto in sami sebi zadali nove 

cilje. Mislim, da so letos za nas devetošolce še posebej pomembni cilji, saj nas čaka veliko 

odločitev za nadaljnje šolanje. 

_____________________________________________________________Luka Petek, 9. g 

PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL NA DALJAVO 

Učence zaključnih razredov čaka v tem letu pomembna odločitev. Odločitev, 

kam po končani osnovni šoli. Prav zaradi tega se je v času šolanja na daljavo 

veliko srednjih odločilo za spletne predstavitve. Vsak teden imamo možnost 

predstavitve veliko različnih šol, mi pa se odločimo za tisto predstavitev, ki 

nam najbolj ustreza oz. nas najbolj zanima. Že v mesecu decembru smo imeli predstavitve, ki 

smo se jih udeležili z veseljem. S takšnim načinom nadaljujemo tudi v novem letu. Prva se nam 

je 11. januarja predstavila Gimnazija Ptuj. Naslednja se je predstavila dan kasneje, in sicer 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor. V istem tednu smo imeli še dve predstavitvi, 

v četrtek 2. gimnazije Maribor, v petek pa veterinarski in naravovarstveni tehnik. Zadnja 

predstavitev je potekala 19. januarja, to je bila predstavitev farmacevtskega in kemijskega  

tehnika. Vse šole so bile dobro predstavljene, kar mi je pomagalo pri odločitvi za srednjo šolo.  

____________________________________________________________Kaja Kolarič, 9. g 

ŠOLA OD DOMA 

Sem tretješolka Nuša, ki tako, kot ostali učenci, delam naloge od doma.  

Zjutraj mi mama pripravi okusen zajtrk. Po zajtrku pričnem z 

delom. Učno snov nam učiteljica Vanja pošlje dan prej po 

elektronski pošti. Učiteljica se zelo trudi in nam vsak dan s 

pomočjo aplikacije ZOOM razloži novo učno snov. Kadar vreme 

dopušča greva z mamo na sprehod do bližnjega potoka Grajena. 

Dobra stran učenja od doma je, da sem se naučila uporabljati elektronsko pošto in aplikacijo 

ZOOM, a kljub temu komaj čakam, da se s sošolci in z učitelji čim prej vrnemo v šolske 

učilnice. 

______________________________________________________________Nuša Breg, 3. g 

 

 



ZIMSKA PRAVLJICA NA AREHU 

Prvi dan v letu 2021 smo se z družino odpravili na Areh na 

Pohorju. Pri nas, na Grajeni, namreč ni bilo snega. Zimska 

pravljica pa se je začela, ko smo se vzpenjali proti Arehu. S 

sestro sva poiskali primeren hrib za sankanje. Vzeli sva sani in 

uživali v spuščanju s hriba. Po dobri uri so mi čevlji premočili 

in začelo me je zelo zebsti. Sankanje se je moralo zaključiti. Ko smo zapuščali Areh, sem bila 

žalostna, a imeli smo se super. Novo leto se je začelo super in upam, da se bo tako tudi 

nadaljevalo.  

______________________________________________________________Neža Brlek, 3. g 

ŠOLA NA DALJAVO 

Že drugič šole so zaprli, 

od strahu pred neznanim, 

skoraj smo umrli. 

Vse bilo je na daljavo, 

v glavi imela sem zmešnjavo. 

Računalnik, telefon,  

zraven pa še spletni bonton, 

to znoriš, pardon! 

Komaj čakam konec šole na daljavo, 

da ostalo bo kaj časa za našo še zabavo.

 

____________________________________________________________Blažka Brlek, 6. g 

DAN V MARIBORU 

Po dolgem času sem preživel dan v Mariboru. Od navdušenja sem se zbudil zgodaj zjutraj, 

pojedel zajtrk in šel z mamico v Maribor v njeno službo, v šolo.  

Ko sem opravil obveznosti za šolo, sem šel v telovadnico. Tam sem plezal po plezalni steni.  

Potem smo šli na Pohorje, kjer sem se sankal in kopal rove v gmoti snega. Imel sem čudovit 

dan. 

_______________________________________________________________Toni Raj, 3. g 

UTRINKI Z VIDEOKONFERENCE 

Na videokonferenci mi je zelo všeč, saj nam učiteljica vsak dan razloži učno snov. Poleg tega, da se 

učimo, se tudi igramo. Zelo mi je všeč igra skrivalnic in navihana igra. 

Žana Fuks, 3. g  



Na videokonferenci pri slovenščini je zelo zanimivo. Učiteljica nam v spletno učilnico dan prej 

napiše, ob kateri uri bomo imeli videokonferenco, zraven pa napiše še naslov za povezavo. 

Učiteljica nas najprej pozdravi, nato pa pove, kaj bomo delali. Večkrat se tudi malo nasmejimo. 

Veliko nalog naredimo skupaj in to mi je zelo všeč, saj lahko vprašamo, če česa ne razumemo. 

Slovenski jezik je lep, poseben jezik. Prav zaradi tega je slovenščina moj najljubši predmet. 

___________________________________________________________Manuela Kvar, 6. g 

»OSEBNO« MNENJE 

Tako učenci predmetne kot tudi učenci razredne stopnje se že kar nekaj časa šolamo na daljavo. 

Tudi po novem letu se to ni spremenilo, ampak se še naprej izobražujemo od doma. Vsak dan 

imamo videokonference pri različnih predmetih. Meni osebno šola na daljavo popolnoma 

ustreza, saj me nič oz. nihče ne moti. Sicer pogrešam sošolce in sošolke, tudi šolo, kdaj pa kdaj 

pa tudi kakšno razlago v »živo« v učilnici.  

_______________________________________________________________Lea Petek, 9. g 

TEHNIŠKI DAN 

V četrtek, 28. 1. 2021, smo imeli tehniški dan. Učitelj nam je navodila poslal nekaj dni prej, da 

smo si jih lahko prebrali in se pripravili.  

Prve tri ure so bile namenjene izdelovanju razglednega stolpa iz različnih papirnatih profilov. 

Pri uri tehnike smo si v delovne zvezke narisali skice. Razgledni stolp je moral vsebovati štiri 

stolpe in razgledno ploščad. Narediti smo ga morali iz največ desetih belih pisarniških listov, 

uporabiti pa smo morali najmanj tri različne profile. Stolp smo morali izdelati čim bolj trdno in 

vzdržljivo, saj bo, ko se vrnemo v šolo, ocenjen. Nanj bomo dali uteži in na podlagi vzdržljivosti 

in natančnosti ocenili, kolikšno težo vzdrži posamezen stolp.  

Četrta ura je bila namenjena predavanju o prometu in prometnih nesrečah. Dobili smo se na 

videokonferenci. Gospa iz zavoda Varna pot nam je povedala veliko zanimivih stvari o prometu 

in varnosti v prometu. Predvajala je tudi nekaj posnetkov o prometnih nesrečah in uporabi 

mobilnega telefona v prometu. Na koncu smo izpolnili še anketo o delavnici. Meni se je 

predavanje zdelo zelo zanimivo in poučno.  

Zadnja ura je bila namenjena zaključku izdelave stolpa. Ta dan je bil super in želim, da se še 

ponovi. 

______________________________________________________________Anja Hedl, 6. g 


