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ŠOLSKE 
NOVIČKE 
 

OŠ LJUDSKI VRT, PODRUŽNICA GRAJENA 

April 2022, številka 8 

 

                               Drage bralke in bralci! 

Približujemo se koncu tega šolskega leta. Pred nami sta še slaba dva 

meseca šole. V mesecu aprilu je naša šola praznovala dan šole. Praznovali 

smo 70. obletnico nastanka. Učenci smo skupaj z učitelji pripravili 

predstavo.  

Ta mesec je bil za nas učence zelo naporen. Imeli smo veliko testov in 

spraševanj. Nekateri učenci so se udeležili različnih tekmovanj, tudi na 

državni ravni. Prav tako so potekala športna tekmovanja.  

22. aprila je bil svetovni dan zemlje. Učenci naše šole smo se udeležili 

čistilne akcije. Skupaj z učitelji smo pobirali smeti v okolici šole in tako 

poskrbeli za čisto naravo. 

In sedaj so pred nami še zadnje počitnice v tem šolskem letu. Uživajte! 

 Maša in Maja Šauperl, 9. g   
 

 

ZALJUBLJENI POVODNI MOŽ 

Nekega dne je povodni mož šel do prijatelja. S prijateljem sta se potem skupaj 

vrnila do obale. Ko je povodni mož ostal sam na brežini, je zagledal prelepo 

morsko deklico, ki je sedela na skali. Odšel je do nje in jo povabil na pijačo. 

Komaj je čakal, da jo spet vidi. Ko je morska deklica prišla, se je takoj zaljubil 

in ji podal roko. Tudi ona se je zaljubila vanj. Drugega dne se je organizirala 

poroka, postala sta vodni parček. 

 

Issa Solina, 3. g 

 

 

 

 

 

     TO JE PRIJATELJSTVO 

Prijateljstvo je zvestoba, 

ki ti posije na plan. 

Po poti sreče s tabo hodi, 

da ti dar smeha in radodarnosti. 

 

Prijateljstvo je lepo in močno 

čustvo, 

ki ti pomaga v zagati 

in gre s tabo na pustolovščine. 

 

Prijateljstvo ti je kot luč, 

ki posije v temi. 

In ko pada dež 

je kot tvoja mavrica. 

 

                             Nuša Breg, 4. g 
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                                              OB DNEVU ŠOLE SMO SE IMELI LEPO        

   

 
 

Danes smo imeli kulturni dan. Najprej smo si ogledali posneto prireditev ob dnevu šole. Tudi mi smo se predstavili. 

Nato smo si ogledali slovenski film Sreča na vrvici. Medtem so nas tudi povabili na razstavo izdelkov, ki so nastali v 

torek na tehniškem dnevu. Najbolj nam je bil všeč mutoskop in seveda naši tavmatropi. 

Ko smo pojedli malico, smo odšli malo na svež zrak. Potem smo si v telovadnici ogledali predstavo naših učencev. Bilo 

je zabavno. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

14. 4. 2022 je nova šola Grajena praznovala 20 let. Najprej smo si ogledali proslavo. Trajala je eno šolsko uro. Nato 

smo si ogledali nekaj filma Sreča na vrvici in imeli malico. Potem smo odšli v zgornje nadstropje in si ogledali naše 

izdelke. Nato smo za 20 minut odšli na igrišče. Potem smo odšli v telovadnico, kjer so nam 6., 7., 8. in 9. razredi 

pripravili predstavo. Na koncu smo šli na kosilo. 

Učenci 3. g                   
 

 

V torek, 12. 4., je cela šola imela tehniški dan. Že dan prej smo na mail prejeli seznam potrebščin za naslednji dan. 

Prvo uro nam je učiteljica za likovno prišla povedat, kaj moramo delati in kako to narediti, zato smo se kar hitro lotili 

dela. Naša prva naloga je bila, da zapremo oči in vsaj eno minuto s črnim flomastrom rišemo po risalnem listu. Po 

tej nalogi smo morali iz naših črt najti lik, kakšno žival ali rastlino. Ko smo vse to naredili, je bil čas za barvanje 

ploskev, za kar smo porabili res veliko časa. Na koncu smo morali naš lik še izrezati in mu odrezati okončine, za 

katere smo želeli, da se premikajo, in nato smo jih speli skupaj s sponkami. Ko so bili liki končani, smo se razdelili 

v skupine po tri ali dva in naredili animacijo, tako da smo uporabljali posebno aplikacijo, s katero smo slikali vsak 

premik predmeta posebej, čeprav do tega dela večina ni prišla, saj smo za vse skupaj imeli samo dve uri in smo 

večino časa porabili za barvanje in rezanje. Po tem likovnem ustvarjanju smo imeli malico in nato smo odšli v 

telovadnico, kjer smo si skupaj s 6., 7. in 9. razredi ogledali animiran film, ki je govoril o princu, ki je prišel v drugo 

deželo in ga prebivalci tam niso marali. V filmu so bile opice, ki so se vedle kot ljudje. Po končanem filmu nas je 

gospa, ki nam je film predvajala, vprašala, kako se nam je film zdel. Ko se je pouk končal, smo odšli še na kosilo in 

nato domov. Meni je bil dan všeč, še posebej prvi dve uri, ko smo likovno izdelovali. 

Manca Lampič, 8. g 

 

 

 

 

 
V četrtek, 14. 4. 2022, smo imeli dan šole. Začeli smo v učilnicah z razredniki.  

Prvo uro smo si vsi razredi v matičnih učilnicah pogledali proslavo za dan šole. Naslednji dve uri pa smo si pogledali še 

slovenski film Nika. Vsak razred si je lahko ogledal tudi razstavo, za katero so bili zaslužni učenci, predvsem nižjih 

triad. Po ogledu razstave smo se vrnili nazaj v svoje učilnice, kjer smo učenci od 6.–9. razreda dobili scenarije za igro 

Sneguljčica in sedem palčkov, ki smo jo potem tudi zaigrali pred ostalimi učenci. Seveda pa nismo nastopali prav vsi, 

temveč le nekaj učencev izmed vseh v razredu. Po vaji, ki se je odvijala četrto uro, smo se odpravili v telovadnico, kjer 

je bila scena že postavljena, zraven nje pa nižja triada, ki je vse skupaj opazovala. Med igro učencev smo se zares 

zabavali, tako kot tudi čez celoten dan. 

    Lana Ornik 8. g 
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JUMICAR 

 

Zjutraj smo se zbrali pred šolo. Ob 7.30 smo šli z gasilskim kombijem na šolo Ljudski vrt. Gospod hišnik nas je 

pospremil do čvekalnice. Tam smo se pogovarjali, dokler niso prišli ostali sošolci, saj smo se razdelili v dve skupini. 

Nato smo odšli v učilnico 5. a razreda, kjer smo imeli predavanje o prometu. Ko smo končali, smo odšli na igrišče, kjer 

je bil pripravljen poligon. Počakala sem na vrsto. Nato sva se z Neli skupaj usedli v avto in se odpeljali. Prva sem bila 

na vrsti jaz. Na začetku je bilo malo strašljivo, potem pa je postalo v redu. Z Neli sva se zamenjali. Ko sva končali, sva 

počakali še druge. Nato smo odšli v park na malico. Ko smo pojedli, smo se odpravili na izlet po Ptuju. Videli smo 

Orfejev spomenik, mestno hišo, Prešernovo ulico, mestno gledališče, mestni stolp, Florijanov spomenik. Na koncu smo 

prišli do parkirišča pod gradom in se z gasilskim kombijem odpeljali nazaj do šole. Imela sem se odlično. Vsa zahvala 

gre gasilcem Grajena, ki so nas peljali.  

Zoja Pintarič, 5. g 

              
 

                                                                                        

 

 

ORIENTACIJSKI POHOD 

V torek, 29. 3. 2022, smo odšli na igrišče pred šolo. Učiteljica je povedala, da bomo imeli orientacijski pohod. Razdelila 

nas je v dve skupini, fantje proti deklicam. Dobili smo skico poti. Na skici je bil označen start, 4 kontrolne točke in cilj. 

Na kontrolnih točkah so nas čakale naloge. Tekli smo hitro, ker nam je učiteljica merila čas. Prva kontrolna točka je bila 

pred šolo pri drogovih zastav. Zapisali smo barve slovenske zastave. Na drugi kontrolni točki smo zapisali, kaj pomeni 

prometni znak pred šolo, ki je v obliki osemkotnika. Tekli smo proti severu in se ustavili pri gozdu. Tukaj smo našteli 

osem dreves. Pot nas je vodila do vrta, kjer smo se spomnili tudi na vsaj 5 vrtnin. In potem še do cilja. Na koncu smo 

zmagali vsi. Nato smo si postregli s piškoti. 

Brina Hedl, 3. g      
              

 
 

 

  SEJA OTROŠKEGA MESTNEGA SVETA 

V sredo, 6. 4. 2022, je v prostorih Mestne občine Ptuj zasedal Otroški mestni svet, ki smo se ga udeležili tudi predstavniki 

naše šole: Tian Kovačec, Lana Ornik in Klara Tikvič. Pred šolo nas je pričakal taksi, s katerim smo se odpeljali do 

mestne hiše.  

Na seji so nam predstavili projekt Ptuj – otrokom prijazno mesto, ki spodbuja razvoj mesta, ki je otrokom prijazno, 

varno, z urejenimi otroškimi igrišči, in nas povabili, da tudi mi podamo predloge za izboljšanje mesta, ki bo otrokom še 

bolj prijazno.  

Med drugim smo govorili tudi o projektu Kako se počutiš, katerega namen je spodbuditi pogovor o našem počutju, 

čustvih, stiskah … Kadar se znajdemo v težavah ali potrebujemo pogovor, so nam na voljo varne točke, ena izmed njih 

je CID Ptuj. V preteklih 3 letih je varne točke obiskalo približno 30 ljudi. Povedali so nam še, kdo nas pričaka v varnih 

točkah ter predstavili Instagram profil insta-po-moc. 

Podali smo predloge, kaj bi si želeli novega narediti na Ptuju. Letos ima naša šola na otroških sejah še posebno vlogo, saj 

jih vodi naša učenka Lana Ornik, ki je letos mini županja.  

 

Tian Kovačec, 5. g 
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GOZD 

Pomladi je v gozdu zmeraj lepo.                                        Jaz že dobro vem,  

Ptice z južnih krajev priletijo                                             da to je jesen.   

in si gnezda naredijo.                                                         Gobe nabiram 

Tudi zajčki in lisičke imajo mladičke.                              in se za kostanji oziram.  

Poleti je v gozdu zmeraj lepo. 

Sence dreves privabljajo živali,                                       Zdaj pa prihaja zima, ki je res fina.  

saj pod njimi se hladijo 

in sladko spijo.                                                                 Pozimi je v gozdu zmeraj lepo.  

To je pravo poletje v gozdu.                                            Kadar nekatere živali spijo, 

Jeseni je v gozdu zmeraj lepo.                                         se vrabčki, siničke po vejah podijo  

Ptice se selijo,                                                                  in veselo žvrgolijo.  

medvedi pa brlog gradijo. 

Ježek že hiti,                                                                         Domen Tikvič, 4. g 

da si zimske zaloge naredi. 

 

 
 

 

 

 

 

Za pravilno rešeno uganko v mesecu marcu prejme knjižno 

nagrado Almina Mrkaljević. Čestitamo! 

Nova uganka se glasi: 

  Varno sta pristala pri pikapolonici doma. 

»Da se je le vse dobro končalo,« je dejal zaskrbljen Pikin 

očka. 

Pika se je kresnički zahvalila za pomoč, smuknila v posteljo 

in sklenila: «Ne povem nikomur, da sem piko izgubila.« 

 

                                                                                                                        Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

                                                                                                        Jelica Primožič, knjižničarka 

 

Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 

 

KNJIŽNA UGANKA 


