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ŠOLSKE 
NOVIČKE 
 

OŠ LJUDSKI VRT, PODRUŽNICA GRAJENA 

Marec 2022, številka 7 

 

                               Drage bralke in bralci! 

Že se poslavlja mesec marec. Pred nami so še trije meseci do konca 

šolskega leta. Po mrzlih, zimskih dneh so nastopili lepi, sončni 

dnevi. Narava se je začela prebujati, listje zeleni, na plan so 

pokukali zvončki in trobentice. Mesec marec je prav tako mesec 

žensk. Vse ženske imajo svoj praznik 8. marca, 25. marec pa je 

praznik vseh mamic. Takrat jih otroci obdarimo z rožicami, 

risbicami, lepimi mislimi, objemi in poljubčki. Saj veste … mama 

je ena sama! 

Lepe sončne dni izkoristite za sprehode in igre v naravi! 

 Maša in Maja Šauperl, 9. g   
 

 

 

OBVESTILO! 

V mesecu aprilu 2022 začnemo z zbiranjem starega papirja.  

Skoraj vsak dan se v naših nabiralnikih znajde veliko reklam, ki pa jih 

takoj zavržemo. Zato vas prosimo, da jih zbirate doma in ob začetku 

akcije pripeljete v šolo, kjer bo stal zabojnik.  

V zabojnik bomo odlagali samo časopis, revije in reklame. Če boste 

star papir prinesli v kartonski škatli, jo lahko skupaj z reklamami 

odvržete v zabojnik. Denar bomo namenili učencem 9. razreda za valeto. 

  Ekošola 

 

 

 
 

 

MIR 

 

Naj bo mir na svetu tem, 

naj bo mir brez ovir, 

naj bo prijateljstvo in 

spoštovanje med ljudmi. 

 

Naj bo svet brez vojne in 

nasilja, 

in naj vladata mir in tišina. 

 

Mir je glavni vir prijateljstva 

in nasilje ni hec ali igra, 

to zapomni si ti 

in drugi vsi. 

 

In za konec še nekaj besed, 

pravi svet je brez vojne in grdih 

besed. 

 

                        Zoja Pintarič, 5. g 
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ČISTILNA AKCIJA 

 

V petek, 25. 3. 2022, smo se učenci skupaj z učitelji odpravili na čistilno akcijo, ki je za nas potekala prvo uro. 

Razred se je zbral pred glavnim vhodom, nato smo se odpravili proti igrišču. Z našim razredom sta bila učitelja 

matematike. Pred kolesarsko cesto smo zavili na pot proti kapelici in mimo avtobusov Loziška. Nato smo šli 

vse do hiše Luka Kokola in nazaj. Pobrali smo kar nekaj smeti. 

 Menim, da je dandanes pomembno organizirati čistilne akcije, saj je okolje vedno bolj onesnaženo. 

Pomembno je tudi, da poskrbimo za svoje odpadke, da ne končajo v gozdu ali potoku, da jih pravilno ločujemo 

v zabojnike za smeti, ki so temu namenjeni. Pomembno je tudi, da čim manj onesnažujemo zrak z izpušnimi 

plini in uporabljamo čim več prevoznih sredstev, ki ne onesnažujejo okolja, oz. uporabljamo javni prevoz, in 

s tem zmanjšujemo onesnaženost zraka. Uporabljati pa je treba tudi čim manj plastike in več hitro razgradljivih 

materialov. 

 
Lučka Solina, 9. g           

              
 

 

 

VPIS DEVETOŠOLCEV V SREDNJE ŠOLE 

V torek, 22. 3. 2022, smo imeli učenci devetih razredov vpis v srednje šole. Vpisovali smo se drugo uro, 

ko smo na urniku imeli kemijo. Že en dan prej smo se doma morali pripraviti in si zapisati pomembne 

podatke. Večina si nas jih je zapisala na telefon, nekateri pa so si prinesli osebne izkaznice. Če jih je kdo 

pozabil, ni bilo težav, saj smo si vpise nesli domov, da so jih lahko podpisali še starši. Z nami je bil gospod 

pedagog. Najprej nam je natančno razložil navodila, nato pa nam razdeli liste. Vnesti smo morali veliko 

podatkov, zato smo si vzeli čas in počakali, da smo vsi napisali, kar je bilo potrebno, in se šele takrat 

pomaknili naprej. Ves čas smo pisali z velikimi tiskanimi črkami, razen ko smo se podpisali. Moram 

priznati, da me je bilo malo strah, da se ne bi kje zmotila ali vnesla napačen podatek. Po eni šolski uri nam 

je le uspelo končati.  

Katja Rojko, 9. g 

 

IZDELAVA AVTOMOBILČKA 

V sredo, 23. 3. 2022, smo imeli učenci sedmega razreda tehnični dan. Izdelovali smo avtomobilček. Prvo 

šolsko uro smo si izdelali načrt. Drugo šolsko uro smo začeli z izrezovanjem. Prvi dve uri je bila z nami 

učiteljica Blanka Kojc. To je bilo super, saj je učiteljica tehnike in nam je veliko pomagala. Tretjo šolsko uro 

smo začeli z upogibanjem. Četrto uro smo postali električarji, saj smo si morali iz kablov izpeljati krog. To 

delo je bilo najbolj naporno. Peta šolska ura je bila najboljša, saj smo nekateri že končali z izdelavo 

električnega avtomobilčka, zato smo tekmovali. Ta tehniški dan je bil zanimiv in poučen, ker smo se naučili 

izpeljati električni krog.  

                                                                                            Blažka Brlek, 7. g  
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POMLAD NA VRTU 

 

V zimskih mesecih smo učenci pri krožku Šolska vrtilnica izdelovali lončke za rastline iz plastenk, tetrapaka 

in papirnatih tulcev. Konec februarja smo posejali papriko in jo prepikirali v pripravljene lončke. 

Naš hišnik je bil zelo priden! V marcu je povečal šolski vrtiček, ki je sedaj že kar manjši vrt. Komaj čakamo, 

da ga uredimo! Izdelali bomo načrt za sejanje in zasaditev. V aprilu bomo posadili in posejali zelenjavo, zelišča 

in tudi kakšno rožico. 

Čaka nas še veliko dela! 

                                                                                           Eva Vrabič, Emili Jakolič, 4. g 

              
 

 

 

                                                                                                                

 

 
      

KAJ JE TO ŠKODA 

Po vzoru spesnila Lara Kupčič, 3. g 

 

 

Škoda,  škoda, 

da so izumili stroge da se ne smejo s palicami mečevati, 

starše, tate in mame, a najbolj škoda, 

škoda,  da od vzhoda pa do zahoda 

da za otroke uboge nihče ne razume, 

veljajo prepovedi same,  kaj je to škoda. 

škoda,  

da vedno igric        

ne smejo igrati,  

škoda,  

da po pultu ne smejo skakati, 
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ZLATO JABOLKO 

Nekoč je živela palčica, ki je bila majhna kot roža. Nekega dne je skakala s cveta na cvet. Padla je v tulipan 

in videla seme večje od nje. Vzela ga je in šla na travnik. Skopala je luknjo in posadila seme. Ni vedela, kako 

ga naj zalije. Našla je list in ga zvila v posodo. Odšla je do jezera, čistega kot kristal, in zajela malo vode. 

Prišla je nazaj in zalila seme. Naslednji dan se je zbudila in videla, da je seme zraslo v drevo. Na eni veji je 

videla jabolko. A to ni bilo navadno jabolko, bilo je zlato jabolko. Odločila se je, da se gre z njim malo pohvalit 

po svetu. Živali so jo spraševale, kje in kako je dobila takšno jabolko. Spraševale so jo tudi, ali jim da košček 

jabolka. Palčica ni hotela biti sebična in je vsaki dala en kos. Ostal ji je samo še en kos, ampak palčica si ga je 

prihranila za kasneje. Videla je grad. Bila je radovedna, zato je vstopila. Zaslišala je glasen jok. Šla je v sobo 

pred seboj in zagledala velikana. Vprašala ga je, zakaj joče. Velikan ji je odgovoril: »Nihče se noče družiti z 

mano, ker sem tako velik.« Palčica je bila že zelo lačna, ampak je dala svoj zadnji košček velikanu. Velikan 

ga je pojedel in se spremenil v lepega, čednega, malega princa, kot je palčica. Princ jo je zaprosil in živela sta 

srečno do konca svojih dni.   

 

Zoja Pintarič, 5. g 

      

              
 

 

 

 

 

 

 

 

Za pravilno rešeno uganko v mesecu februarju prejme 

knjižno nagrado Anže Bezjak. Čestitamo! 

Nova uganka se glasi: 

  Vtem so se stresla vrata, da so zapele vse šipe v hiši. Komaj je 

Barbara odprla, so se zvalili k njej trije debeli sloni. 

»Mi pa smo trije, zmerom skupaj: Miha, Luka in Ferdinand.« 

      Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

              Jelica Primožič, knjižničarka 

 

Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 

 

KNJIŽNA UGANKA 


