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ŠOLSKE 
NOVIČKE 
 

OŠ LJUDSKI VRT, PODRUŽNICA GRAJENA 

Maj 2022, številka 9 

 

                               Drage bralke in bralci! 

Poletje je pred vrati, vi pa berete predzadnje Šolske novičke. V tem 

mesecu se je na šoli dogajalo veliko zanimivega, poučnega in zabavnega. 

Pisala so se nacionalna preverjanja znanja. Odvijala so se različna športna 

in državna tekmovanja.  

21. maja smo na šoli izvedli vseslovenski projekt z naslovom Dan 

ljubezni. Vsi učeni od prvega do devetega razreda smo skupaj zapeli 

pesem.  

Po dolgem času pa smo pripravili nastop za dedke in babice. Učenci smo 

v mesecu maju pridobili še veliko ocen. Bilo je naporno, vendar smo 

skupaj prišli že skoraj do konca. 

 Maša in Maja Šauperl, 9. g   
 

 

 

   

 

 

 

 

 

     SREČNA LJUBEZEN 

Sonce ti sije, 

ljubezen te greje, 

dan cveti  

in ti žariš. 

 

Ko sonce te prebudi,  

veselo zapoješ si, 

tralalala , tralalala. 

 

Čez okno pogledaš ti, 

lepoto, ki v poletju žari, 

cvetoče češnje,  

ki pojedel jih bi.  

 

Jure Matjašič, 5. g 
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ANKETA O DRŽAVI IN EVROPI 

V ponedeljek, 16. 5. 2022, smo imeli testiranje za raziskavo, da bi ugotovili, koliko naša generacija ve in se zanima za 

državo in državljanstvo. Naš razred je bil eden izmed izbranih za to. Zjutraj smo šli v računalniško učilnico, kjer nas je 

pričakala gospa, ki nam je vse razložila. Najprej smo morali rešiti test, kjer smo imeli več primerov, recimo situacije, 

pri katerih smo morali povedati svoje mnenje in kakšen bi bil pravilni odziv države. Včasih smo morali obkrožiti pravo 

možnost. Ta test smo reševali 45 minut. Nato smo imeli malico, ki smo jo že vsi težko pričakovali. Takoj ko smo se 

vrnili, smo začeli reševati naslednji vprašalnik, ki je bil večinoma namenjen izobrazbi. Vprašalnik smo reševali 40 minut. 

Po 5-minutnem odmoru smo morali rešiti še en vprašalnik o Evropi. Ta se mi je zdel najtežji in je trajal 20 minut. Ko 

smo končali s tem, smo dobili še list, na katerem smo morali obkrožiti, kako naj bi mi, Slovenija in Evropska unija 

ravnali z begunci. 

Klara Tikvič, 8. g 

 

  
 

  

 

  

 

 

  

 
 

Prvi razred je s svojim izdelkom sodeloval na kreativnem natečaju projekta Eko-paket in prejel prvo nagrado v svoji 

kategoriji (1. triada). Izdelali so čebelnjak iz odpadnih tetrapakov.  

Čestitke vsem, ki so sodelovali pri izdelavi. 

 
TOM TELEFON 

 

TOM je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Po telefonu, e-pošti in spletni klepetalnici lahko otroci 

in mladostniki kontaktirajo zaradi katerega koli vprašanja ali težave, od najmanjše do največje. Številka TOM telefona je 

116 111. 

 

Mednarodni dan otroških telefonov praznujemo 17. 5. 2022. Želimo ga obeležiti z namenom, da bi informacija o TOM 

telefonu prišla do čim več otrok in mladostnikov. V ta namen bo po Sloveniji potoval TOM nahrbtnik. Nahrbtnik je bil na 

obisku tudi na naši šoli.  

 

TOM telefon je edinstven program, ki že 31 let zagotavlja pomembno vez med svetovalci – prostovoljci in mladostniki, ki 

na poti odraščanja iščejo odgovore na svoja vprašanja ali življenjske stiske. TOM spodbuja k pogumu ter opolnomoči otroke 

in mladostnike pri iskanju rešitev. ODGOVOR JE POGOVOR. 

 

 

Prispevek pripravili predstavniki Skupnosti učencev. 
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DAN V ŠOLSKEM CENTRU PTUJ 

V sredo, 11. 5. 2022, smo se osmi razredi osnovne šole Ljudski vrt s podružnico Grajena odpravili v Šolski center Ptuj. 

Tam smo si ogledali več različnih šol. Najprej smo si v ŠČ Ptuj ogledali šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo. Šole 

so nam predstavile tudi različne programe, ki so nam na voljo. Povedali so nam, kam se lahko z njihovo izobrazbo 

usmerimo. Na ekonomski šoli smo tudi sodelovali v kvizu, na koncu pa smo za vsak pravilen odgovor dobili nagrado. 

Na šoli za kmetijstvo in turizem se nam je predstavilo nekaj učencev, ki so nam povedali o svojih izkušnjah na šoli. Po 

predstavitvah šol smo imeli malico, po malici pa smo imeli še predstavitev elektro in računalniške šole. Tam smo se 

razdelili v štiri skupine. Sodelovali smo v različnih »delavnicah«, ki so jih pripravili njihovi učenci in učitelji. Dan nam 

je minil precej hitro, saj smo izvedeli veliko novih stvari o različnih šolah. 

Julija Zelenik, 8 .g                                                                                                                               
 

                                                                                        

 

NARAVOSLOVNI DAN – IZDELAVA MASK  

V sredo, 11. 5. 2022, smo šesti razredi imeli naravoslovni dan. Ko smo prišli v šolo, smo se najprej razdelili v dve 

skupini. Prva skupina je barvala kravje maske, druga skupina pa je kaširala balone. Prva skupina jih je kaširala tako, da 

je posameznik balon premazal z lepilom za tapete ter čez lepilo nalepil kose časopisa. Ko je naredil sedem plasti, je dal 

kaširan balon sušit. Druga skupina je maske barvala s temperami. Delali so tako, da je učiteljica narisala masko, pet 

učencev jo je izrezalo, drugi pa so jo pobarvali. Na koncu je učiteljica naredila še ušesa in rogove, ostali učenci pa so 

jih pobarvali. Delo nam je vzelo kar precej časa, saj so morali tisti, ki so barvali, še obrobiti maske. Ko je druga skupina 

končala s kaširanjem, je pomagala tistim, ki so barvali. Na koncu smo izdelali enajst mask z rogovi in ušesi. Sam sem 

bil ob koncu dneva zelo utrujen, a bi tak dan še rad ponovil.  

                                                     Klemen Tikvič, 6. g     

 

NARAVOSLOVNI DAN – FIZIKALNI POSKUSI 

V sredo, 11. 5.2022, smo imeli deveti razredi naravoslovni dan. Delali smo poskuse pri fiziki, s pomočjo učitelja 

Mirana Kučerja. Ta naravoslovni del je predstavljal 50 % naše zadnje ocene. Na začetku smo dobili liste, na katerih 

smo imeli zapisane poskuse, ter preglednice, v katere smo morali napisati formule. Začeli smo z delitvijo v skupine. 

Bila sem z Žanom in Katjo. Žan je bil naš vodja. Uspešno smo opravili vse poskuse, dokler nismo prišli do poskusov 

z elektriko, kjer nam ni nič delalo in smo potrebovali kar nekaj pomoči za uspešno opravljene poskuse. Za dodatne 

poskuse nismo imeli časa. Šlo nam je super, na koncu smo vsi dobili 50 % za uspešno delo na naravoslovnem dnevu. 

Ta dan je bil zabaven in kar škoda je, da ne bomo imeli več takšnih dni z učiteljem Kučerjem. 

Lučka Solina, 9. g 

 

NA OBISKU PRI ŽUPANJI 

V petek, 6. 5. 2022, smo učenci 4. razreda imeli kulturni dan. Šli smo na ogled Ptuja in na obisk k županji.  

Na parkirišču pod gradom nas je pričakala naša vodička. Najprej smo se odpravili na ptujski grad. Ogledali smo si 

zunanjost gradu, severni in južni portal ter mesto, reko Dravo in okoliške griče z razgledne ploščadi. Nato smo se 

odpravili v mesto. Sprehodili smo se mimo dominikanskega samostana in knjižnice. Po Prešernovi ulici smo prišli 

do Orfejevega spomenika, ki je v resnici nagrobnik rimskega župana. Nekoč so ga uporabljali tudi kot sramotilni 

steber. Videli smo tudi mestni stolp, gledališče in cerkev sv. Jurija. Nato smo se odpravili do mestne hiše. Zgrajena 

je bila med letoma 1906 in 1907. Ker je zunaj pričelo rahlo deževati, smo bili povabljeni v poročno dvorano, kjer 

nas je pozdravila županja in nas počastila s sladoledom. Za konec smo se še skupaj fotografirali. Ta dan je bil res 

lep! 

Niko Kamenšek, Tristan Jurančič, Domen Tikvič, Jakob Janez Sužnik, 4. g 



  

   

  Stran 4 od 4 

   
 

 

KOLESARSKO TEKMOVANJE 

V petek, 13. 5. 2022, smo imeli kolesarsko tekmovanje v Gorišnici. Z gasilskim kombijem smo se odpeljali do Ljudskega 

vrta, kjer smo pobrali še učitelja Luka in ostale člane ekipe. Z nami je šel tudi učitelj Aljaž. V naši ekipi smo bili jaz, 

Jure Petek, Aljaž Petek ter Luka Raj. Na tekmovališču smo bili zgodaj, zato da smo si lahko ogledali progo ter vadili. 

Žal pa smo pozabili na sončno kremo, ki bi nam prišla še kako prav. Bili smo razdeljeni v 3 skupine, po katerih smo tudi 

opravljali tekmovanje, ki je bilo sestavljeno iz treh delov: teorija, poligon, cesta. Pred tekmovanjem so nam razložili vsa 

pravila ter nas peljali na ogled cestne proge, ki smo si jo morali zapomniti. Najprej sem imela cestno vožnjo, na kateri 

nisem imela preveč napak, nato pa sem imela teorijo, pri kateri sem imela 3 napake. Po teoriji sem šla na poligon, še 

pred tem pa sem bila intervjuvana za RTV Slovenija. Poligon mi ni šel najbolje, vendar smo ekipno vseeno osvojili 3. 

mesto. Učitelja sta nam častila sladoled, nato pa smo čakali na razglasitev rezultatov in podelitev priznanj najboljšim. 

Iz naše šole je bil najboljši Jure s 3. mestom. Čeprav ni bilo najboljših rezultatov, smo se imeli odlično.  

Lučka Solina, 9. g 
 

PRIREDITEV ZA DEDKE IN BABICE 

V sredo, 25. maja 2022, smo se po dveh letih virtualnih srečanj in prireditev končno srečali v živo. Za svoje babice 

in dedke smo pripravili prireditev z naslovom: »Sreča je tam, kjer so ljudje, ki jih rad imam.« 

Učenci smo skupaj z učiteljicami pripravili veliko zanimivih plesnih, pevskih in instrumentalnih nastopov. Babicam 

in dedkom smo na ta način pokazali in povedali, kako pomembni so v našem življenju in koliko jih imamo radi. Vsi 

nastopajoči smo zelo uživali in bili zelo ponosni, da smo lahko en večer posvetili svojim najdražjim starim staršem. 

Na prireditvi sta nas pozdravili tudi ravnateljica, ga. Tatjana Vaupotič Zemljič, in županja, ga. Nuška Gajšek.         

Učenci z učiteljicama Marjeto in Tatjano 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pravilno rešeno uganko v mesecu aprilu prejme knjižno nagrado 

Vid Čeh iz 1. razreda. Čestitamo! 

Nova uganka se glasi: 

  »Butelj,« je rekla žena, »to ni noben golobček, le jutranje sonce se 

blešči gori vrh dimnika.« 

Toda Janko je še ves čas metal drobtine na pot. 

 

                                                                                                                                         

Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

Jelica Primožič, knjižničarka 

 

 

Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 

 

KNJIŽNA UGANKA 


