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ŠOLSKE 
NOVIČKE 
 

OŠ LJUDSKI VRT, PODRUŽNICA GRAJENA 

December 2021, številka 4 

 

                               Drage bralke in bralci! 

Leto 2021 se bliža h koncu. Minilo je s svetlobno hitrostjo. Po 

dolgem in meglenem novembru se je pričel za mnoge najlepši čas v 

letu – mesec december. Mesec veselja, radosti, obdarovanj in 

pričakovanj. V krogu družine bomo pekli piškote, okrasili 

novoletno jelko, postavili jaslice, poslušali božične pesmi in izdelali 

novoletne voščilnice.  

Upava, da sva bili pridni in da dobiva tudi kakšno darilo. Enako 

upava tudi za vse vas. 

Želiva vam lepe božične praznike in srečno novo leto 2022!   

 

Maša in Maja Šauperl, 9. g   
 

         OGLAS: Pomagajmo naravi 

Dragi prebivalci! 

Naša jezera, morja in reke so zelo onesnaženi. Živali umirajo. In če si 

mislite, da mene to sploh ne zanima, ste se zmotili. Vse ribe, ki se 

zastrupijo, pristanejo tudi na vaših krožnikih. Če želite, da se to neha, 

imam nekaj predlogov: ločujmo odpadke, uporabljajmo manj goriv, 

manj strupenih sredstev. Če se strinjate, sodelujte z menoj. Pomagajmo 

naravi. Vsi skupaj pomagajmo, da bo narava ozdravela. 

                                                                          Taj Dolinšek, 5. g 

 

 

 
 

 

 

 

POUK NA DALJAVO 
 

V soboto smo dobili obvestilo naše 

učiteljice, da imamo v razredu 

okužbo in v ponedeljek začnemo s 

poukom na daljavo. Bili smo 

zaskrbljeni. 

V ponedeljek smo se srečali na 

video povezavi in začeli z delom. 

Ni bilo tako hudo, saj smo se vsak 

dan videli in pogovarjali ter skupaj 

reševali naloge. Proti koncu tedna 

je zapadel sneg in zato smo ure 

športa preživeli zunaj.  

V ponedeljek smo se vrnili v šolo. 

Bili smo veseli, saj smo pogrešali 

druženje s sošolci. Upamo, da ne 

bomo imeli več pouka na daljavo. 

 

                             

 

                                Iva Bezjak, 

 Taja, Majcen,  

Lana Vrabič in  

Vid  Korošec, 2. g 
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Kaja Pondelak, 3. g 

 

 

PRIŽIG LUČK 

V ponedeljek, 6. decembra, so se tudi na Ptuju prižgale praznične lučke. Ker sem letos MINI ŽUPANJA 

mestne občine Ptuj, me je doletela čast, da jih prižgem skupaj z županjo Nuško Gajšek. 

Novinarji so snemali vse od prižiga do konca ogleda lučk. Najprej sem hodila po temni ulici, kjer ni bilo 

nikogar. Ko sem prišla do županje pred mestno občino, sva skupaj odštevali in nato prižgali čudovite lučke, 

ki so osvetlile celo mestno središče. Nato sva se odpravili na ogled. Med ogledovanjem sva se pogovarjali 

malo o šoli, o približujočih se praznikih in seveda o lučkah. O tem, kaj je super in kaj bi še lahko izboljšali. 

Hodili sva tudi mimo drsališča, kjer se je drsalo veliko otrok.  

Najin obhod po Ptuju sva zaključili na klopci pred prečudovitim okrašenim drevesom, kjer se je zaključil 

tudi video, ki so ga snemali vso najino pot.  

 

Lana Ornik, 8. g 

 

 

 

SKRITE ŽELJE TRETJEŠOLCEV 

 

❖ Želim si, da bi imela dobre ocene. 

❖ Želim si, da bi bila zdrava. 

❖ Želim si, da bi bil božič bel. 

❖ Želim si, da bi bilo konec Covida 19. 

❖ Želim si, da bi videla Božička. 

❖ Želim si, da bi novo leto preživela z družino in še z nekom☺. 

❖ Želim si, da se imamo radi. 

❖ Želim si, da bi babi in dedi prišla v Slovenijo. 

❖ Želim si, da bi imel čarobno palčko. 

❖ Želim si, da se ne bi nikoli več poškodovala. 

❖ Želim si, da ne bi bil noben bolan. 

❖ Želim si, da bi na obisk prišel Jure. 

❖ Želim si, da gremo na Tri kralje. 

❖ Želim si nogomet na hodniku. 

❖ Želim, da bi moja mami hitro dobila službo. 

❖ Želim, da stric ozdravi. 

❖ Želim, da bi ati hitro prišel domov. 

❖ Želim, da bi lahko pričaral stvari. 

❖ Želim si super moč. 

❖ Želim, da nesramni ljudje postanejo prijazni. 

❖ Želim, da bi bili VSI veseli. 

❖ Želim si, da bi se s sošolci dobro razumel. 
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EKOŠOLA NA PODRUŽNICI GRAJENA 

 
V mesecu novembru in prvi polovici decembra smo na šoli zbirali živila za družine naših učencev, ki so se znašle 

v stiski. Odziv je bil res odličen! Zbrali smo veliko količino živil, ki jih bomo pred prazniki podarili družinam 

naših  učencev. Zahvaljujemo se staršem in učencem, ki ste se odzvali na povabilo in zbrali res lepo količino 

različnih živil! ISKRENA HVALA VSEM! 

Istočasno je potekala akcija zbiranja hrane za živali. Zbralo se je nekaj manj hrane, zato bomo akcijo podaljšali 

še do začetka januarja. Prosimo vse, ki bi želeli priskočiti na pomoč, da darujete hrano za živali.  

Učenci, ki so vključeni v OPB, so v decembru ustvarjali različne izdelke za natečaje in za novoletni bazar. Nastali 

so res lepi izdelki iz naravnih materialov. 

17. decembra smo v okviru EKO šole in projekta Hrana ni za tjavendan izvedli prvi Dan brez odvržene hrane. 

Učenci 9. razreda so izbrali meni za malico in kosilo. Za malico so izbrali hot dog, za kosilo pa gobovo juho, 

palačinke in kompot.  

V EKO kotičku pa smo učenci 4. razreda in oddelkov OPB pripravili zimsko – praznično okrasitev. Učenci 4. 

razreda, ki so vključeni v krožek Šolska vrtilnica, so posejali božično žito v »zabojčke« iz tetrapakov, okrasili 

pa so jih s hišicami iz kartona. Ogledate si jih lahko v EKO kotičku, v pritličju šole.  

Vsem učencem in staršem želimo lepe praznike in srečno novo leto 2022! 

Koordinatorka: Romana Pukšič                                                                             
 

 
 

POSKUSI Z VODO 

 
V četrtek, 9. 12., je bil dan v šoli super. Čeprav sem malo težje prišla v šolo, je bilo neverjetno. Ko je učiteljica 

vstopila v razred, je na mizo postavila cel pladenj živil. Pri urah naravoslovja smo delali poskuse. Z živili smo 

naredili kar sedem poskusov. Uporabljali smo barve za živila. Prvi poskus je bil lava lučka, drugi korona virus, tretji 

(ne)plavajoče jajce, četrti poskus je bil voda hodi, peti poskus je bil ognjemet v kozarcu, šesti je bil čarobno mleko 

in sedmi mešanje. Moj najljubši je bil prvi poskus lava lučka, kjer smo opazovali, kako deluje olje pomešano z 

vodo, v vodi pa je bilo tudi črnilo. Poskusi so bili zelo zanimivi in pri vsakem smo si zapisali tudi ugotovitve. Na 

koncu smo izrezovali še papirnate okraske.  

 

Eva Medik, 5. g 
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ZIMSKE RADOSTI 

 

V petek, 10. decembra, smo imeli uro športa zunaj. Šli smo se kepat. Najprej smo se primerno obuli in 

oblekli. Na začetku smo se tudi slikali. Nato smo šli delat trdnjave. Punce smo delale tudi iglu. Medtem ko 

smo punce mirno delale iglu, so se šli fantje kepat. Fantje so nakepali tudi učiteljico. Tudi nas punce so 

hoteli kepati, ampak jih je zaustavil šolski zvonec. To je bil res čudovit dan, saj smo  lahko uživali na snegu, 

ki je bil prvi to zimo.  

Sara Jurič, 5. g 

 

 

 

Za pravilno izpolnjen kuponček prejšnjega meseca prejme 

knjižno nagrado Domen Tikvič iz 4. razreda. Čestitamo! 

 

Nova uganka se glasi: 

Tedaj pa iz daljave prijadra boter Mesec in prešteva svoje črede 

srebrnih zvezd. In čeprav jih je na milijarde in milijarde, ima vse 

natančno preštete in dobro ve, kje mora svetiti katera zvezda. 

 

         Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

              Jelica Primožič, knjižničarka 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

 

V ponedeljek, 13. 12. 2021, smo se zjutraj pred šolo zbrali sedmošolci. Odšli smo v svojo učilnico, kjer smo se 

najprej testirali. Vsi smo bili negativni, zato smo se hitro odpravili nazaj pred šolo, kjer nas je že čakal avtobus. 

Ko smo na avtobus naložili vso prtljago, smo se odpravili proti Trem kraljem.  

Ko smo prispeli pred hotel Jakec, smo vzeli vsak svoje smuči in jih postavili pred vrata hotela. Nato so nam 

povedali številko sobe, kamor smo se namestili, potem pa smo odšli smučat. Smučali smo dvakrat na dan po dve 

uri. Tisti, ki so znali dobro smučati, so odšli z učiteljicami, drugi pa smo ostali z učitelji, ki so nas učili smučati. 

Prvi in drugi dan smo vadili, tretji dan pa smo odšli na progo. Ker še nismo bili dovolj pripravljeni, smo se vrnili 

nazaj na učno stezo, kjer smo vadili zavijanje in ustavljanje. V četrtek pa smo že smučali na smučarski progi. 

Zraven smučanja smo imeli tudi nočni pohod, smučarsko tekmovanje in večerno zabavo na smučišču. V petek 

zjutraj smo odnesli, pozajtrkovali, nato pa še odšli na smučišče, kjer smo se smučali še zadnji dve uri. Po kosilu 

smo odšli na avtobuse in se odpeljali nazaj proti domu. Zdelo se mi je, da je pot nazaj bila veliko krajša.  

Smučanje mi je bilo zelo zanimivo, zato sem vesela, da smo lahko šli v šolo v naravi.  

 

Manuela Kvar, 7. g 
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