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                               Drage bralke in bralci! 

Odkar smo prišli v šolo, je čas zelo hitro minil. Prvi mesec šole je 

za nami. Začela se je jesen in s tem tudi prve ocene. Jesen nam je 

prinesla mrzle, deževne dni, polno kostanjev in lepe jesenske barve.  

 V šoli se je v oktobru zgodilo veliko stvari. Imeli smo kulturni dan, 

prav tako pa so se začela tekmovanja na različnih področjih. Učenja 

je veliko, vendar so pred nami krompirjeve počitnice. Med 

počitnicami si bomo odpočili in si nabrali novih moči za učenje.  

Vsem želiva lepe počitnice in pazite, da vas čarovnice ne odnesejo.  

Maša in Maja Šauperl, 9. g   
 

               DRUGAČEN KULTURNI DAN 

V sredo, 13. oktobra, smo imeli jaz in moj razred kulturni dan. Morali 

bi si ogledati film »Moj brat lovi dinozavre«, ampak smo na žalost v 

ponedeljek dobili novico, da smo v karanteni. Vsi smo bili žalostni, saj 

smo mislili, da si filma ne bomo mogli ogledati. Toda naslednji dan nam 

je razrednik povedal, da si bomo film vseeno lahko pogledali. In tako je 

tudi bilo. Učitelj Tomaž nam je naslednji dan poslal povezavo do filma 

in gledali smo ga od doma. Film se mi je zdel zelo poučen. Govoril je o 

starejšem bratu, po imenu Jack, ki se je poskušal vključiti v novo družbo, 

zato je lagal. Film je bil žalosten na začetku, saj starejši brat ni sprejel 

mlajšega z downovim sindromom, ampak se je končal srečno. Film 

priporočam odraslim in otrokom, saj govori o nesprejemanju drugačnih. 

Enja Kirbiš, 7. g 

 

 

 

PRIJATELJSTVO 

Skupaj se igrava in smejiva. 

Pravi prijatelj te nikoli ne 

zapusti, 

če si v stiski te tolaži in 

spodbudi. 

Daje ti ljubezen in ti vedno ob 

strani stoji. 

Lana Mia Marušič, 5. g 

 

PRIJATELJ 

Prijatelj je zame tisti ta pravi,  

ko kriza nastane, 

se postavi zame. 

Če sem doma ali na tujem, 

vedno je z mano,  

ko ga potrebujem. 

Takega prijatelja si zmeraj 

želim,  

če ga dobim, 

se bom potrudil, da ga ne 

izgubim. 

Anej Majcen, 5. g 
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      Mini županja  

Otroškega mestnega sveta MO Ptuj v letu 2021/2022 je 

LANA ORNIK. 

 

 

 

Moje ime je Lana Ornik. Obiskujem 8. razred osnovne šole Ljudski vrt podružnica Grajena.  

Živim v Krčevini pri Vurberku. V prostem času se ukvarjam s plesom in drugimi obšolskimi in šolskimi 

dejavnostmi. Včasih si vzamem tudi čas za peko slaščic. Imam nekaj domačih živali. Med njimi je moj pes, 

ki mi pomeni res veliko. Med počitnicami se rada družim s prijatelji. 

PRVI INTERVJU 

V sredo, 13. 10. 2021, sem imela kot mini županja prvi intervju pred Mestno občino Ptuj. 

Najprej sem se na občini sestala z gospo Jasmino Krajnc, ki mi je razložila, kako bo potekalo moje 

»županovanje« in predstavila naloge, ki jih bom opravljala. Predstavila sem ji nekaj predlogov, kaj bi 

spremenila kot mini županja. Na primer: kakšen športni dogodek za otroke v času počitnic ali ples za otroke 

osnovnih šol, kokice in pijača v kinu Ptuj ter javna prireditev, kjer bi nastopali otroci in pokazali svoje 

talente. Izpostavila sem tudi problematiko javnega prevoza v naši občini, saj vsi otroci nimajo možnosti 

javnega prevoza do srednjih šol na Ptuju. Vsi predlogi so ji bili zelo všeč, zato upam, da jih bomo v času 

mojega »županovanja« uresničili čim več. 

Sledil je intervju z RTV Slovenija. Najprej sem imela malo treme, saj je bilo to zame prvič, ampak vsi so 

bili res zelo prijazni in spoštljivi do mene, tako da so vse skrbi hitro minile. 

Zelo sem vesela, da sem postala 5. mini županja Mestne občine Ptuj in da bom pridobila nove izkušnje, ki 

mi bodo koristile v življenju. 

 

Lana Ornik, 8. g 
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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 
  

 

 

 

   KULTURNA DEDIŠČINA – GLASBENA ZBIRKA NA 

PTUJSKEM GRADU 

 

V sredo, 13. 10. 2021, smo šesti razredi imeli kulturni dan. 

Dan je potekal tako, da smo se ob 8.10 zbrali v garderobi. Tam 

smo si razdelili malico in se približno ob 8.20 odpeljali z 

avtobusom. Namenjeni smo bili na Ptujski grad. Avtobus je 

ustavil na parkirišču pod gradom in mi smo izstopili. Nato smo 

se peš odpravili na grad. Ko smo prispeli, smo se najprej 

fotografirali, nato pa je učiteljica povedala, da moramo v gradu 

nositi maske in se primerno obnašati. V gradu so nam 

predstavili nekaj starih glasbil, nato pa smo si šli ogledat še 

glasbeno zbirko. Vodička je povedala tudi nekaj zgodb o 

vojaški godbi in o tem, na katere vrste glasbil so igrali. Ko smo 

pogledali glasbeno zbirko, smo imeli malico. Učiteljica je 

povedala, da je na vrsti ogled Ptujskih ulic. Spustili smo se po 

poti iz gradu in že zagledali prve ulice. Najprej smo si ogledali 

Dominikanski samostan in šli v smeri proti knjižnici Ivana 

Potrča. Pri tem smo si morali vse ulice in trge skrbno zapisati. 

Nadaljevali smo proti Mestni hiši do tržnice. Tam smo šli 

mimo Orfejevega spomenika in se odpravili do parkirišča pod 

gradom. Ko smo čez 15 minut prispeli na Grajeno, smo bili 

zelo zadovoljni z ogledom. Meni je bil ogled zelo zanimiv in 

upam, da bo letos še več takšnih. 

 

 Klemen Tikvič, 6. g 

 

 

 

 
 

 

TEHNIŠKI DAN – OGLED 

FILMA 

 

V sredo, 13. 10. 2021, smo učenci 9. 

razredov imeli tehniški dan. V šolo 

smo prišli kot po navadi. Vzeli smo 

šolsko malico in se z avtobusom 

odpeljali na matično šolo. Tam smo 

šli v tehniško učilnico in se usedli v 

šolske klopi. Z učiteljem smo 

pogledali zgodovino filmov in 

spregovorili kakšno besedo o tej 

temi. Potem smo imeli malico. 

Ogledali smo si tudi kratek filmček o 

Downovem sindromu, saj je film, ki 

smo si ga v kinu ogledali, bil vezan 

prav na to temo. Počasi smo se peš 

odpravili proti mestnemu kinu. Ko 

smo prišli do kina, smo zunaj še malo 

počakali na začetek filma. Nato smo 

šli noter in se usedli na svoja mesta. 

Gledali smo Moj brat lovi dinozavre. 

Ko se je film začel, smo pospravili 

telefone in obmolknili. Bili so 

zabavni, pa tudi žalostni trenutki. Ko 

se je film končal, smo pešačili do 

parkirišča pod gradom. Po koncu 

tehniškega dne smo se z avtobusom 

odpeljali nazaj proti naši šoli.  

Lara Cvetko, 9. g 
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KNJIŽNA UGANKA 
Za pravilno rešeno uganko v mesecu septembru prejme knjižno 

nagrado Brina Hedl iz 3. razreda. Čestitamo! 

Nova uganka se glasi: 

Srečala sta zajčka, čisto premočenega in premraženega. Pa 

je rekel medved: «Brž k nama pod dežnik, zajček! Drugače 

se boš prehladil.« 

 

         Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

 Jelica Primožič, knjižničarka 

 

 

 

 

 
Učenci tretjega razreda smo naredili cesto. Na cesti je polno rim… 

 

 goba Brina fina Miha pita rak omara vrt por 

copat maščoba Katarina malina piha kita korak košara prt  

 

 

 noga lik marmelada lonec prt črv nos Lara pesa 

Taj žoga Nik čokolada konec krt vrv bos kitara  

 

Izdelali smo domine z rimami in se igrali. Bilo je zabavno. 

 

 

KULTURNI DAN 

 

V sredo, 13. 10. 2021, smo imeli učenci osmega razreda kulturni dan. Šli naj bi v Rimski kamp Poetovio, 

ker pa je bilo slabo vreme, smo ostali kar v šoli. Prve tri ure nam je direktor kampa preko zooma predstavil 

življenje Rimljanov. Izvedeli smo več o njihovi arhitekturi, hrani, vojnah in ostalih stvareh.  

Vreme se nam je posmehovalo, saj je po končani predstavitvi posijalo sonce. Zato smo se odločili, da 

preostanek dneva preživimo zunaj in gremo na sprehod. To smo tudi storili in sprehod je bil pika na i 

kulturnemu dnevu. 

 

                                                                                  Klara Tikvič, 8.g 
 

 

Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 

 


