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ŠOLSKE 
NOVIČKE 
 

OŠ LJUDSKI VRT, PODRUŽNICA GRAJENA 

September 2021, številka 1 

 

                               Drage bralke in bralci! 

V novo šolsko leto 2021/22 smo stopili polni energije, upanja in 

veselja. Leto starejši in leto modrejši. S tem novim šolskim letom 

so se začeli novi šolski uspehi, pričakovanja, izzivi, cilji … Upava, 

da bomo to šolsko leto izpeljali v šoli, tako kot smo vsa prejšnja 

leta, preden nas je obkrožil virus covid. Vsem učencem želiva 

uspešno šolsko leto, veliko dobrih ocen in veliko sreče. Naj vam to 

šolsko leto hitro mine v družbi sošolcev in prijateljev. Izkoristite 

vsak trenutek! 

Maša in Maja Šauperl, 9. g   
 

                                   PRVI ŠOLSKI DAN 

Šolsko leto 2021/22 smo začeli v sredo, 1. septembra. Kot že lani smo 

tudi to leto začeli z maskami na obrazu.  

Prvi dan šole smo pričeli ob 8.10. Zbrali smo se na igrišču pred šolo. 

Sledil je uvodni del, in sicer govor podravnateljice in policista ter nastop 

nekaterih učencev. Potem smo odšli v svoje matične učilnice, kjer smo 

dobili podrobna navodila o delu, urnikih in o nošenju mask.  

Ko smo prejeli vsa navodila, smo imeli skrajšane ure, ki smo jih imeli 

na urniku tisti dan. Prvi šolski dan smo zaključili ob 11.10. 

                                                      Lana Ornik, 8. g 

 

 

 

EKOŠOLA KOT NAČIN 

ŽIVLJENJA 

V letošnjem šolskem letu 

pričenjamo delo s spremenjeno 

zasedbo. Dolgoletna 

koordinatorka, ga. Nada Sevšek, 

je odšla v zasluženi pokoj. Želimo 

ji vse lepo v novem življenjskem 

obdobju! 

Tudi v tem šolskem letu bomo 

sodelovali v različnih projektih 

EKO šole, ki so dobro znani že iz 

prejšnjih let: Hrana ni za 

tjavendan, EKO paket, Mladi v 

svetu energije, Šolska vrtilnica, 

EKO kviz, Odpadkom dajemo 

novo življenje ter Likovni 

natečaji.  

Od 14. septembra zbiramo star 

papir (zabojnik je že pred šolo), 

prav tako pa bomo nadaljevali z 

zbiranjem zamaškov, kartuš in 

tonerjev, praznih baterij in 

mobitelov, živil za sošolce, hrane 

in potrebščin za živali ter igrač. 

 

                                                                              

Romana Pukšič 
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KAJ SMO UČENCI 3. G POČELI MED POČITNICAMI? 

  
  

 

 Bila sem na morju, kjer sem se naučila plavati brez pripomočkov. 

 Bila sem na otoku Murter in na slapovih Krke. 

 Med počitnicami smo bili v Bohinju in šli smo na Dravo. 

 Bil sem v Moravskih Toplicah. Obiskali smo Mursko Soboto. 

 Bil sem v Termah Čatež. Ko smo prišli domov, sem šel z Izakom lovit ribe. 

 Bil sem dvakrat na Bledu. 

 Bila sem na morju. Doma smo imeli krst. 

 Na morju sem bil v Safari Baru. Skakal sem s skal. Ko sem prišel domov, sem obiskal sošolca 

Martina. 

 Bil sem v Primoštenu. Od tam smo odšli v Split in s trajektom v Italijo. Imel sem se lepo. 

 Z električnim skirojem smo šli v gostilno Tima Gajserja. Dobil sem zapestnico. 

 Bil sem v Nemčiji. Šel sem na olimpijski stolp. 

 Bila sem na morju z babico in dedkom. Šli smo na pizzo. 

 Bila sem na morju. Na otoku Murterju sem videla morske ježke. Z dedijem sem se peljala s čolnom. 

 Bila sem na Veliki planini. Bila sem tudi na morju v čudovitem hotelu. 

 Bil sem na morju in v toplicah. 

 

NARAVOSLOVNI DAN 

V sredo, 15. 9., smo učenci 4. razreda 

imeli naravoslovni dan. Z nami je 

poleg razredničarke bila še učiteljica 

Maja Menoni, ki je prinesla 

mikroskope. Prvi dve uri smo 

opazovali klopa, nogo hišne muhe, 

uš, bolho, lupino čebule in vodo iz 

ribnika. To, kar smo opazovali pod 

mikroskopom, smo morali narisati v 

zvezek. Ogledali smo si tudi filmček 

o celicah in mikroorganizmih. Nato 

smo snov prebrali še v učbeniku in jo 

zapisali v zvezke.  

Imeli smo se zelo lepo.  

Kaja Korošec, Neža Brlek, 4. g 
  

 

 

 

KONČNI IZLET 

V četrtek, 16. 9. 2021, smo se učenci 9. razredov odpravili na 

končni izlet. Dan se je za večino začel okoli 4. ure zjutraj, saj 

smo se zbrali pred šolo ob 5. uri. Nato smo se z avtobusom 

odpravili na Ljudski vrt, kjer smo pobrali še ostale razrede. Naš 

prvi postanek je bil na počivališču, kjer smo imeli malico. Čez 

nekaj časa smo prispeli do Škocjanskih jam, kjer smo imeli 

voden ogled. Videli smo kapnike ter reko Reko. Jame so bile 

čudovite, kot iz risanke. Ko smo prišli iz jam, nas je čakala gora 

stopnic, ki smo jih morali prehoditi. Nato smo imeli še nekaj 

prostega časa, preden smo se odpravili do Izole, kjer nas je 

čakalo kosilo. Po kosilu smo se odpravili na plažo. Tam smo 

imeli več aktivnosti. Lahko smo se šli tudi kopat, pa čeprav je 

vsake toliko deževalo. Tisti, ki se niso kopali, so večinoma 

igrali odbojko na mivki ali pa se zamotili na kakšen drugačen 

način. Čez nekaj ur je napočil čas za odhod domov. Vzeli smo 

stvari ter se odpravili na avtobuse. Na poti domov smo imeli še 

en postanek. Pred šolo smo prispeli okoli 20. ure. Ta izlet je bil 

super, vendar škoda, da je bil zadnji. Imeli smo se lepo. 

Lučka Solina, 9. g 
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KARIERNA ORIENTACIJA 

V torek, 21. 9. 2021, smo imeli učenci 9. g razreda karierno orientacijo. Predstavniki različnih srednjih šol 

v Sloveniji so nam prišli predstavit možnosti za vpis v nadaljnje šole.  

Najprej so nam predstavili prometno šolo Maribor. Tam poučujejo o prometu in tehnikah varovanja. 

Njihovim dijakom je na voljo tudi fitnes in njihovo strelišče, ki je najbolj pritegnilo mojo pozornost. Po 

petminutnem odmoru je bila na vrsti lesarska šola Maribor. Priznati moram, da me je ta malce presenetila. 

V začetku leta se naučiš, kako posekati drevo, iz katerega kasneje izdelaš posteljo, omaro, mizo ali kaj 

drugega. Končno je nastopil čas za malico. Po petindvajsetminutnem odmoru so nas obiskali predstavniki 

šolskega centra Rogaška Slatina. Njihova predstavitev je bila malo drugačna, saj smo si lahko ogledali 

različne izdelke iz stekla. Pokazali so nam tudi, kako režejo steklo, kako je zgrajeno oko in razne vrste leč 

ter očal. Sledil je izobraževalni center Piramida Maribor. Ime so dobili po prehranski piramidi, saj je to 

srednja šola za prehrano in živilstvo. Za konec dneva so nam predstavili še gimnazijo in srednjo kemijsko 

šolo Ruše. Najprej so nam pokazali slike njihove šole ter učilnic in nam razložili, s čim se ukvarjajo, nato pa 

so malo osvežili naš spomin o znanju iz kemije. 

Dan je minil kar hitro, saj so bile vse šole zelo zanimive. Upam, da bo v tem letu še več takšnih dni. 

Katja Rojko, 9. g 

NARAVOSLOVNI DAN 

V torek, 21.9. 202,1 smo imeli 8. razredi naravoslovni dan na temo fizike. Zjutraj smo se najprej razdelili 

v skupine, nato pa nam je učitelj razdelil liste z nalogami in smo začeli. Pri nalogah smo veliko merili, 

računali vse od povprečne vrednosti do višine našega telesa. Prvi dve uri sta zelo hitro minili, saj smo bili 

tako zaposleni z vsem tem, da nismo opazili, kako hitro čas teče. Nato smo pomalicali in se odpravili 

nazaj na delo. Delali smo veliko poskusov, v drugi polovici dneva pa smo tudi več računali kot v prvi. Na 

koncu smo morali napisati še poročilo o naravoslovnem dnevu, učitelj pa nam je dal še nekaj strani v 

delovnem zvezku, ki smo jih morali rešiti doma. V glavnem se mi je zdel naravoslovni dan kar v redu, 

čeprav vseeno nisem tako uživala kot je napovedal učitelj.                                                                                  

 Klara Tikvič, 8. g 

                                 ŠPORTNI     DAN 

V četrtek, 23. 9. 2021, smo imeli športni dan. Ob 8.10 smo se 

zbrali pred šolo. Ko smo se vsi zbrali, smo se peš odpravili do 

športnega društva Grajena. 

Bili smo že zelo nestrpni, saj smo vedeli, da nas čaka kros. Nato 

smo začeli teči po razredih. Najprej so tekli 5. razredi in nato 

še razredi predmetne stopnje. Sledili so prvi, drugi, tretji in 

nazadnje še četrti razredi. Vsi smo zelo navijali za druge 

razrede. Ko smo vsi odtekli kros, so sledile igre po razredih. 

Vsak razred je za nekaj časa imel športno aktivnost in potem 

smo se menjali. Čez kakšno uro so prvi, drugi, tretji, četrti in 

peti razred odšli v šolo, mi pa smo se igrali igre še kakšni dve 

uri. Nato smo se začeli odpravljati proti šoli, še pred tem pa je 

učiteljica za šport podelila priznanja. Bili smo vsi navdušeni, 

saj je bil dan res krasen. Ta športni dan se mi bo res vtisnil v 

spomin. 

                                                    Klemen Tikvič, 6. g             
 

 
           

 

             MOJA BABICA 

 

Moji babici je ime Ana. Piše se Majcen. 

Njen dekliški priimek je Irgl. Stara je 63 

let in je v penziji. Živi na Grajenščaku. 

Vsak dan nam skuha kosilo. Dela tudi 

na vrtu in na njivi. Rada pazi na mojega 

bratranca Aleksa, ki je še dojenček. Z 

dedijem se rada ob vikendih odpravita v 

toplice. Rad imam svojo babico. 

 

Anej Majcen, 5. g 
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PLAVALNI TEČAJ 

Učenci 4. razreda so imeli v začetku septembra plavalni tečaj, ki je 

odpadel konec prejšnjega šolskega leta. Kako so ga doživeli? 

Plavalni tečaj je potekal v Termah Ptuj. Naši učiteljici plavanja je bilo 

ime Branka. Naučili smo se pravilno plavati. (Kaja Preložnik) 

Razdelili smo se v skupine. Naši učiteljici je bilo ime Mateja. Bilo je 

zelo lepo. (Žana Fuks) 

Najbolj zabavno je bilo, ko smo se učili skakati na glavo. (Nel Rižnar) 

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli v jakuzzi in na tobogan. (Niko 

Kamenšek) 

Imeli smo prijaznega učitelja. V skupini nas je bilo 8. Najbolj 

zabavno je bilo, ko smo šli na tobogan. (Eva Vrabič) 

Naša učiteljica Mateja je bila prvi dan bolj stroga, potem pa je bila v 

redu. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo skakali na glavo. (Neža Brlek) 

Naša skupina se je imenovala Delfini. Našemu učitelju je bilo ime 

Edi. Šli smo v masažni bazen, kjer je bilo toplo. Zadnji dan smo šli 

na tobogan, po katerem sem se spuščala z Žano. Bilo je super! Naučili 

smo se dobro plavati. Všeč mi je bilo tudi skakanje preko plavajočega 

črva. (Karolina Gomilšek) 
 

KNJIŽNA UGANKA 

Iz katere knjige je spodnji odlomek? 

 

 

 

 

 

 

 

Iz pomivalnega korita je zaregljalo: »Rega kvak, rega kvak, ne kuhaj več 

zelenjavne juhe, ki se mi ustavi v grlu in noče v želodec, rega kvak.« 

                              Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

                                           Jelica Primožič, knjižničarka                                                                                                                                                                                                                                               

 

Naslov knjige: _______________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Avtor knjige: __________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

Ime in priimek:_________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN 

V torek, 21.9.2021, smo 6. 

razredi imeli tehnični dan. Vsak 

je prinesel zgodovinske vire iz 

svojega otroštva. Nekateri smo 

prinesli slike in risbe kot pisne 

vire, nekateri stara oblačila in 

čevlje, ki so jih radi nosili, drugi 

plišaste igrače, lastnoročne 

izdelke iz predšolskega obdobja 

in celo dude kot materialne vire. 

Pripovedovali smo si zgodbice o 

dogodkih, ki so se nam zgodili v 

otroštvu kot ustne vire in si 

pogledali naše videoposnetke iz 

otroštva kot avdiovizualne vire. 

Par jih je prineslo tudi igre od 

dedkov in babic, s katerimi smo 

se po koncu dneva igrali. Stvari, 

ki so jih moji sošolci in sošolke 

prinesli, so se mi zdele zelo 

zanimive. Raziskovanje naše 

zgodovine mi je bilo zelo všeč. 

Manca Plavec, 6. g  

 
MOJA BABICA 

Moji babici je ime Zora. Piše se 

Sedlašek. Zelo je prijazna in 

vedno nasmejana. Ima kratke 

rjave lase in rjave oči. Je močne 

postave. Rada se igra z mano in 

mojo sestrico. Z njo počnem 

veliko stvari, na primer 

barvanje, risanje in igranje 

družabnih iger. Velikokrat ji 

pomagam kuhati kosilo in peči 

pecivo. Prijazna je, pomaga mi, 

ko česa ne razumem, velikokrat 

greva skupaj ven in si brcava 

žogo. Za moj rojstni dan mi 

vedno speče pecivo. Ko dobim 

slabo oceno v šoli, me spodbuja, 

da si lahko popravim oceno. 

Super babi je in rada jo imam. 

                   Zoja Pintarič, 5. g 

 


