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ŠOLSKE 
NOVIČKE 
 

OŠ LJUDSKI VRT, PODRUŽNICA GRAJENA 

Januar 2022, številka 5 

 

                               Drage bralke in bralci! 

Minili so prazniki in nastopilo je novo leto. S tem smo si zadali nove 

cilje in pričakovanja. Upava, da se bodo vsem uresničila. 

Počasi se približujemo koncu januarja. To pomeni, da bo konec prve 

ocenjevalne konference in še samo pet mesecev do konca šole. Po 

napornem trudu pa upava, da si bomo meseca februarja malo 

odpočili. Odšli se bomo smučat, pogledali kakšen dober film in 

prebrali kakšno knjigo. Glede na situacijo s koronavirusom pa 

upava, da bomo ostali zdravi in da bomo čim več časa v šoli. 

 

Maša in Maja Šauperl, 9. g   
 

ŠPORTNI DAN 

V torek, 25. 1. 2022, smo se učenci 9. a, 9. c, 9. g in 8. g odpravili drsat. Najprej 

smo se zbrali pred šolo, nato pa smo se z avtobusom odpeljali na Ptuj. Obuli 

smo si drsalke in zabava se je začela. Bilo je ogromno padcev, smeha, pa 

seveda brez poškodbe tudi tokrat ni šlo. Učitelji se žal niso drsali zraven. Drsali 

smo se okoli uro in pol, nato pa smo se odpravili nazaj v šolo. Imeli smo 

malico, za tem pa so nas učitelji proti naši volji pripravili do pohoda na igrišče 

in nazaj. Dan je bil zaključen. Imeli smo se lepo, tudi če ni bilo vse po naši 

volji. 😊 

Lučka Solina, 9. g 

          

 
 

 

 

 
 

BOŽIČNO DARILO                    

Dobil sem darilo, 

  a bilo je le milo! 

  Darila skrita, 

a miza polita, 

ker dedek Mraz  

prišel je v vas. 

Ko decembra 

bo konec, 

počil bo lonec. 

Martin Soršak, 3. g 

-------------------------------------------- 

  Komaj čakam, da pride darilo, 

saj v njem je skrito ravnilo. 

Zvečer, ko grem spat,  

napnem ušesa, 

da slišijo v nebesa. 

Zvečer hitro zaspim, 

da se zjutraj prva zbudim. 

Ko se zjutraj prebudim, brž mamo 

zbudim. 

Lara Kupčič, 3. g 
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OPICA V DEŽELI 

(Pravljica iz moje prve knjige) 

AVTOR: Vid Čeh, 1. g 

ILUSTRATOR: Vid Čeh, 1. g 

ROKOPIS: Boštjan Čeh (oče) 

 

Pred davnimi časi je živela opica, ki je hodila s kitaro po svetu in igrala. Igrala je po vsem svetu in razveseljevala ljudi. 

Nekega lepega dne se ji je strgala struna. Postala je zelo žalostna, ker kitara ni več igrala. 

Ko je pajek opazil žalostno opico, ji je priskočil na pomoč. Spletel ji je novo struno. Rak pa ji je s svojimi klešči pričvrstil 

struno nazaj. Tako je opica lahko ponovno igrala na svojo rumeno kitaro. 

 

        

 

 

32. OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 

V sredo, 26. 1. 2022, smo se Klara Tikvič, Lana Ornik, Blažka Brlek in Tian Kovačec udeležili 32. Otroškega 

parlamenta mestne občine Ptuj. Tema Otroškega parlamenta je že tretje leto zapored Moja poklicna prihodnost. 

Srečanje je potekalo preko Zooma, saj se zaradi trenutnih razmer nismo mogli videti v živo. Najprej smo preverili 

prisotnost, nato pa je vsaka šola predstavila svoje delo o poklicni prihodnosti, ki so ga izvajali na šoli. Na naši šoli 

smo v razredih od petega do devetega izvedli anketo o deficitarnih in manj znanih poklicih. 

Nato se je začela razprava, ki smo jo letos vodili učenci OŠ Ljudski vrt. Govorili smo o tem, koliko učencev že ve, 

kaj sploh bodo po poklicu oz. katero srednjo šolo bodo izbrali, ali imamo dovolj izbire glede šol, ali sploh vemo, kaj 

nam je všeč in v čem smo dobri, ali smo dovolj samozavestni pri izbiri poklica … 

Otroški parlament je potekal dve uri. 

 

                                                                                Klara Tikvič, predsednica SU 

 

 

 



  

   

  Stran 3 od 4 

   
 

ŠOLA V NARAVI 

 

V ponedeljek, 20. 12. 2021, smo se 6. g razred odpravili v šolo v naravi na Tri kralje. Tja smo se odpravili z učenci 

7. razredov Ljudskega vrta, saj smo bili v karanteni ravno tisti čas, ko je bil predviden naš termin. Tam smo bili do 

petka, 24. 12. V eno smer smo se vozili približno eno uro. V hotelu smo po hodniku in v jedilnici morali nositi maske, 

v sobah pa na srečo ne. V ponedeljek,  takoj ko smo prišli, smo se razdelili po sobah. Jaz sem bila s svojimi sošolkami: 

Tijo, Nino ter Ivono. Vsak je svoji sobi dal tudi ime. Če sem iskrena, so bila vsa imena malo čudna. Kasneje smo si 

pospravili smuči, palice ter pancerje v klet hotela. Na smučišču smo se razdelili v dve skupini, med boljše in slabše. 

Smučali smo se dve uri dvakrat na dan. Vsak dan smo imeli tudi štiri obroke. V torek smo se po večerji odpravili na 

pohod, kjer smo se imeli super, v ponedeljek, sredo in četrtek pa smo imeli učne ure. Včasih, ko smo imeli čas za 

gledanje televizije, smo si med sabo izmenjevali sladkarije. V četrtek smo si ogledali  posnetek ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti, ki ga je pripravila naša šola, kasneje pa smo imeli disko, kjer smo peli, plesali in poslušali 

božično-novoletno glasbo. V petek je bil naš zadnji dan, zato smo se tudi smučali manj. Prišli so tudi časi, ko je kdo 

padel, a je bilo na koncu čisto vse v redu, ko smo pojedli nekaj sladkarij v sobah. Ko smo se vozili domov, smo se 

pogovarjali, kako se nihče ni poškodoval in ravno v tistem trenutku se je neki plastični del na avtobusu zlomil in 

padel na glavo mojega sošolca Nika. Imeli smo se zelo prijetno, veliko smo se smejali in vsi smo se zelo zabavali. 

Manca Plavec, 6. g 
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ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO 

Svetlana Makarovič 

Po prebrani knjigi Svetlane Makarovič in ogledu gledališke igre smo si tudi učenci 3.g razreda izmislili 

škratovščino dneva.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                   Rešitev prejšnje uganke: Frane Milčinski - Ježek, Zvezdica                               

Zaspanka 

Srečni nagrajenec je Nik Mihelič. Čestitamo! 

 

Nova uganka se glasi: 

Pajek pokliče dečka in mu reče:«Daj mi volno, da ti osmukam 

in stkem; že vem, kaj ti je treba.« 

In pajek začne pridno gibati svoje nežne nožice ter z njimi 

presti in tkati. Kmalu je natkal najlepšo in najboljšo tkanino ter 

jo izročil … 

 

         Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

              Jelica Primožič, knjižničarka 

 

 

Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 

 

KNJIŽNA UGANKA 


