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2017/2018 ŠOLSKI ČASOPIS 

P o z d r a v l j e n i  d r a g i  b r a l c i !  

Pred seboj imate prvo številko letošnjega šolskega časopisa,  

polnega novic in pestrega dogajanja. 

Želimo vam obilico veselja ob branju! 
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Naši tekmovalci 17 

Tehniški dan : Promet  18 

Učenci ustvarjamo  20 

V pričakovanju praznikov 29 

UČENCI  RAZISKUJEJO IN USTVARJAJO TER PRIČAKUJEJO 

14Začetek šole 4 

Kulturna dediščina  5 

Projekt o ribniški deklici  7 

Projekt Erasmus in Nemčija  8 

Gasilci 10 

Mladim se dogaja in Debatni klub  11 

Intervjuja 12 

Izlet Trakoščan z neandertalcem 14 

Intervju 15 

TO SMO MI 

 

Želimo vam 

obilico veselja 

ob branju! 

SVETLOBA 
svetle, prijetne in sodobno opremljene učilnice ter okolica šole 

DOTIK 
medsebojno spoštovanje in sodelovanje vseh udeležencev šole 

ZNANJE 
vseživljenjsko učenje s sodobnimi oblikami in metodami dela 

SREČA 
zdrav način življenja in osebnostna rast 
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šolsk i  dnevnik  
I n g o l i č e v  

KOLOFON 

 
NOVINARJI  OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnice Zgornja Polskava in podružnice Pragersko ter 
ostali učenci OŠ, ki so z veseljem delili  z nami svoje izdelke. 
 
MENTORICA, LEKTORICA, RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE| Andreja Jež prof. slovenščine s književnostjo 
FOTOGRAFIJE | arhiv šole  
ŠOLSKI ČASOPIS dostopen na | http://www.ingoliceva.si/  
IZDAJATELJ | OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava | december 2017 

UVODNIK 

 

December je čas, ko naše misli k prijateljem hitijo, 

je čas, ko tisoč novih želja se rodi, 

je čas, ko v naših srcih toplina močneje žari… 

 
Drage bralke, spoštovani bralci Ingoličevega dnevnika! 
 
 
Kako čas neusmiljeno beži! Bil je začetek šolskega leta, pa je tu že  praznični december, 
čas, ko se vse zaokroži, ko se konec dotakne začetka in zariše novo pot.  Veliko smo se 
naučili, opravili veliko nalog, učenci ste dosegli številne pohvale in priznanja – ogromno 
od tega tudi opisali v novi številki Ingoličevega dnevnika. 

Mladi literati ste nam predstavili pouk in dejavnosti, ki potekajo ob pouku.  Naj naštejem 
samo nekatere: Kulturna dediščina gre v šole, projekt Erasmus s prvim potovanjem v 
Nemčijo, številne dneve dejavnosti, proslave, tekmovanja, druženja … 
V ušesih nam še odzvanjajo  pesmi  iz  musicla Pepelka in  iz  decembrskih prireditev, ki 
ste jih spoštovani starši množično obiskali in s tem izrazili podporo in spoštovanje Vašim 
otrokom in  našemu skupnemu delu . V časopisu boste  tudi prebrali o športnih tekmova-
njih in dosežkih naših učencev, o  različnih tekmovanjih iz znanja, kjer so že dosežena 
najvišja mesta.  
Zahvala  vsem, ki ste pridno ustvarjali in uredniškemu odboru, ki je vse pripravil za  splet-
no objavo časopisa. Vi dragi učenci pa se prepustite besedni in likovni govorici besedila in 
si ustvarite še kakšno svojo zgodbo leta, ki se končuje.  Zapišite si jo in  jo povejte tistim, 
ki jih imate najraje. Lahko pa nam jo  predstavite v naslednji številki glasila.  

 

 
 

Naj bo leto 2018 prijazno, polno miru in topline! 

 

 

ŠOLSKI ČASOPIS  

 

učencev in učiteljev  

OŠ Spodnja Polskava, 

podružnice Zgornja 

Polskava in  

podružnice Pragersko 
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POZDRAVLJENI BRALCI NAŠEGA ČASOPISA! 

 
 
 
Veseli nas, da ste ponovno z nami. Kot vedno, ima-
mo na naši šoli radi veliko aktivnosti, dejavnosti ... 
Letos so za nami že: 
 
 
 
 kulturna dediščina, 
 v šoli sprejeli policista, spoznavali varno pot v 

šolo in spoznavali pravila cestnega prometa, 
 ob tednu otroka dan posvečen pravljicam,  
 gostili tekmovanje v Malih sivih celicah, 
 projekt Rastem s knjigo z ogledom gradu v 

Slovenski Bistrici, 
 ogled lutkovne predstave, 
 ogled mesta Ptuja in Bistriškega gradu v nižjih 

razredih, 
 izdelovali smo vodno kolo, mlinčke, 
 spoznavali gibanje, 
 izdelovali modele merskih enot,  
 se udeleževali raznih tekmovanj, 
 spoznavali geometrijska telesa, 
 na vseh treh lokacijah se udeležili komemora-

cij ob dnevu spomina na mrtve, 
 imeli dan mikroskopiranja,  
 spoznavali zgodovinske vire, 
 si ogledali rudnik v Velenju, 
 izvedli kostanjev piknik na vseh treh šolah, 
 izvedli otroško varnostno olimpijado,  
 spoznavali toploto, 
 s projektom Erasmus obiskali in spoznavali 

Nemčijo, 
 brali, 
 se veselili v božično novoletnih delavnicah, 
 izdelovali praznična voščila, okraske … 
 zaključili koledarsko leto s čudovitimi priredi-

tvami ... 
 
Še več pa na naslednjih straneh. 
 
 
Prijetno branje! 
 
Skupina novinarjev OŠ Antona Ingoliča Spodnja Pol-
skava s podružnicama Pragersko in Zgornja Polska-
va. 

ZAČETEK ŠOLE  

Obraza: Ana Cvetko.7.b, Nadja Šetar, 7.a 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnastičaki: Kristina Jurgec in Ana Čelan, 7.c 
 
Kenguru: Alma Memič in Saša Čelan, 7.c 
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KULTURNA DEDIŠČINA 

 

 
KULTURNA DEDIŠČINA 

TEMA VODA 
22. IN 23. SEPTEMBER 2017 

 
 
 
Spoštovani naši bralci, zasledovalci … Če se nam niste 
pridružili na pohodu po Pragerskem, pa že zagotovo 
veste, da sta za nami dneva namenjena spoznavanju do-
brin iz preteklosti. Letošnja vsebina projekta Kulturna 
dediščina zasleduje temo Voda – od mita do arhitekture 
in nam tako omogoča mnogotere dejavnosti v vseh letnih 
časih. Mi smo se jim podrobneje posvečali cel mesec sep-
tember. Obrnili smo se k naravi in posebno mesto name-
nili vodi v naši neposredni bližini. Opozarjali smo na nuj-
no ustrezen odnos do vode, raziskovali kako voda vpliva 
na življenje ljudi, živali in rastlinja ob njej, kakšna je stop-
nja ogroženosti pitne vode v Sloveniji in kakšna je njena 
dediščina.  
Včerajšnji dan smo namenili iskanju rešitev ob nepreho-
dnosti in gradili mostove, znanje kartografije izkoristili za 
pripravo zemljevidov poti do vodnih virov na Pragerskem, 
izdelovali ribice in ribnike, peščene filtre, vodna kolesa in 
barčice Svetega Gregorja, ki bodo za zdaj ostali na su-
hem, morda pa jih bomo v bližnji prihodnosti poslali na 
popotovanje po bližnji tekoči vodi. Nekaj resneje so se 
preučevanja vode lotili starejši učenci, ki so analizirali 
vodo in spoznavali življenje v njej pod mikroskopom. 
Spoznavali smo se s športnim ribolovom, ugotavljali kako 
se spreminja pokrajina ob akumulacijskem jezeru, ugo-
tavljali koliko čiste energije nam prinaša in če jo znamo 
izkoristiti. Gradili smo plovila in studence, izdelali vodni 
hram in uživali v vodnih zvokih. Vsi učenci so se pred od-
hodom domov strinjali, da je bil petek čudovit. Pripravili 
smo si tudi ribiške palice, ki smo jih z veseljem uporabili 
na današnji dan, ob ribniku na Pragerskem. Kajti na Pra-
gerskem je razvit športni ribolov, razvija se turizem, v 
okolici ribnikov so nastale športne poti ... Ob ribnikih in 
akumulacijskem jezeru lahko opazujemo raznotere žival-
ske vrste in rastline. Pragersko z vodo živi že vso svojo 
zgodovino. Kraj se je pričel razvijati zaradi bogatega na-
hajališča kvalitetne gline in prav zato je tukaj zrasla ope-
karna. Kasneje je glinokope zalila voda in prebivalci ribni-
ke oskrbujejo kot redko kje. Zato smo tudi mi vzeli vodo 
"za svojo", na delavnicah pripravili zanimive izdelke in jih 
danes razstavili. Razstava izdelkov, ki je nastala, priča o 
zavedanju o pomembnosti varovanja vode v vsakdanjem 
življenju ter dobrem poznavanju kulturnega razvoja naše-
ga kraja, ki ga brez vode, takega kot poznamo danes, 
gotovo ne bi bilo. 
 
 
 

Hvala vsem, ki hodite v korak z nami in z nami - v odkriva-
nju novih stvari - uživate! 
 

Novinarji podružnic in matične šole 
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KULTURNA DEDIŠČINA 

 



7 

 

2004     2005     2006    2007     2008 

300,000 

200,000 

100,000 

 

                         KULTURNA DEDIŠČINA 

 

PRIPOVEDKA O RIBNIŠKI DEKLICI 

 

Nekoč je živel kralj Prager. Bila sem še otrok, vendar se 

vsega še zelo dobro spomnim. Bil je dober in nasmejan 

kralj, ampak zelo skrivnosten. Imel je nenavadno  gladko 

in negovano kožo, vendar nihče ni vedel, v čem je skriv-

nost.  

Nekega dne pa  je nasmešek z njegovega obraza izginil. 

Njegova skrivnost je bila razkrita. 

V dvorcu je poleg kraljeve družine živela  tudi sedemletna 

deklica.  

Deklice nisem marala. Pravzaprav je ni maral nihče. Bila 

je preveč  črnogleda. Nikoli se ni  igrala z nami. Običajno 

ni z nikomer spregovorila niti besedice.    

Zato je pogosto popoldneve preživljala sama. Zatekla se 

je k bližnjemu ribniku. Ko ji je nekoč spodrsnilo in je padla 

v vodo, ji ni bilo mar. Plavala je in se zabavala vse do mra-

ka. 

Minilo je nekaj let in skrivnostna deklica je bila le še bolj 

skrivnostna. Zato sem se nekega popoldneva odločila, da 

ji bom sledila.  

Odšla sem k ribniku. Sprva je bilo vse mirno. Opazovala 

sem jo, medtem ko je sedela na obrežju in razkopavala 

glino.  

 Slišala sem korake, zato sem skočila za bližnji grm. Očit-

no jih je slišala tudi ona, saj je nemudoma vstala. Vendar 

se ni skrila. Vstala je in si ogrnila črno ogrinjalo.  

Koraki so postajali glasnejši in razločnejši, dokler se ni 

pojavila postava, ki je bila prav tako oblečena v dolgo, 

črno  pelerino. Oba sta bila tiho, nato pa je postava sunila 

dekle, da je skoraj padla. Takoj se je pobrala in skupaj sta 

odšla na drugo stran ribnika. Sledila sem jima in ugotovi-

la, da je to grof Prager, ki je dekle izkoriščal zato, da mu 

je pokazala nahajališče najboljše gline.  

Ta glina je bila posebna, saj je čistila in zdravila kožo. Tudi 

sama sem se hotela prepričati, če to drži,   zato sem se 

počasi približala veliki luknji, vendar mi je to preprečilo 

trnje, ki se je vilo ob poti, ki jo danes poznamo kot učno 

pot.  

Dekle me je slišalo in mi na moje veliko presenečenje 

priskočilo na pomoč. Osvobodila sem se trnov, vendar so 

mi ostale rane. Dekle mi jih je oskrbelo z glino. Takrat 

sem na njenem obrazu opazila prijazen nasmeh. Glino je 

od takrat delila tudi ljudem, ki so jo potrebovali ali želeli.  

Kralju Pragerju pa to  ni bilo všeč, zato se je odtujil od 

svojih vaščanov in čez leta umrl. Od takrat naprej je dekle 

znano kot Ribniška deklica. V njen spomin pa so krajani 

postavili kip, ki stoji ob ribniku.  

                                                                                                                           

Lina Kovač (priredba) 
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ANGLEŠKI MEDNARODNI PROJEKT:  HOLIDAY CARD 
EXCHANGE 

 

Učenci 3. c, 4. c, 5. c, 6. c, 7. c, 8. c, 6. a, 7. a in 8. a razre-
da smo se prijavili na mednarodni iEarn projekt izmenja-
ve prazničnih voščilnic. Izdelali smo kar 160 voščilnic, ki 
smo jih poslali vrtcem, osnovnim in srednjim šolam v 
različne države: ZDA, Nizozemsko, Rusijo, Belorusijo, Taj-
van in Tajsko. V angleškem jeziku smo pisali verze, pred-
stavili Slovenijo ter opisali, kako praznujemo božič in no-
vo leto pri nas. Nestrpno pričakujemo voščilnice, ki jih 
bomo tudi razstavili na šoli.  

 

Mentorice: Barbara Jurista, Mirjana Vračun, Zdenka Feli-
cijan in Irena Krajnc 

PROJEKT HOLIDAY CARD  
EXCHANGE in ERASMUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjutraj smo se zbrali v šoli gostujočih učencev. Tam smo 
imeli predstavitve držav iz katerih smo prihajali. Slovenija je 
bila na vrsti druga. Za nami so se vrstile predstavitve učen-
cev iz Italije, Francije, Norveške, Grčije in Portugalske. Za 
predstavitvami smo imeli debato v angleščini z naslovom " 
what does homeland mean to me? " (kaj je zame domovi-
na). Debata je na začetku bila rahlo zadržana, potem pa smo 
se vedno bolj vživeli. Učenci in učitelji so povedali, da je za-
nje domovina tam, kjer so njihovi prijatelji, družina, ljudje, ki 
govorijo njihov jezik ... Nato so nas uvrstili v naključno po-
razdeljene skupine. Naša naloga je bila, da do konca tedna 
pripravimo predstavitev oz. Video z naslovom " what does 
homeland mean to me? " Potem smo imeli nekaj časa za 
spozavanje ostali učencev. Po dokaj napornem začetku smo 
se odpravili v restavracijo, saj so nam že kar pošteno krulili 
želodci. Ko smo pojedli, smo se odpravili na spoznavanje 
mesta. Po mestu smo hodili skupaj z našo skupino. Za tem 
smo imeli prosti čas. Torek smo začeli v razredu. Midve z 
Lino sva preživeli uro likovne umetnosti z učiteljicama iz 
Italije. Najini mentorici pa sta poučevali v 7.razredu.  Po uri 
pouka je zazvonil zvonec. Odpravili smo se na ogled 
"gasometra" v Oberhausnu. Potem smo imeli čas zase. Lah-
ko smo se odpravili v velikanski nakupovalni center  
"Centro" ali pa počeli stvari po lastni želji. Nekateri smo 
opravljali tudi intervjuje z mimoidočimi. Povprašali smo jih 
kaj je za njih domovina in tako začeli opravljati svojo nalogo. 
V sredo smo se z vlakom odpeljali na ogled mesta Köln. Naj-
prej nas je pot vodila v Koelnsko katedralo, ki je res bila 
ogleda vredna. Potem smo nekaj časa preživeli še na božič-
nem sejmu in nekaj malega pojedli. Ob 16.00  

ERASMUS +  -- POTOVANJE V NEMČIJO  

 

V tednu med 27.11 in 2.12.2017 smo učiteljici Barbara 

Jurista, Cvetka Govejšek ter učenki Lina Kovač in Nina 

Hartl iz OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava  odpoto-

vale v mesto Muelheim an der Ruhr v bližini Kölna na 

prvo srečanje v okviru projekta Erasmus+. 

V nedeljo 27.11. 2017 smo se zgodaj odpravili na letali-

šče na Dunaju in od tam odleteli na letališče v Duessel-

dorfu. Teden poln nepozabnih trenutkov se je začel 

nastanitvijo pri gostujočih družinah, kjer sva z Lino pre-

življali jutra, večere in noči. Seveda pa tja nismo odšle 

samo na počitnice.  

Delovni teden se je začel z ponedeljkom.  



9 

 

2004     2005     2006    2007     2008 

300,000 

200,000 

100,000 

 

PROJEKT ERASMUS 

smo se vrnili v Muelheim in lahko odšli domov.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

V četrtek smo so mi ogledali muzej Camere Obscure, 

o zgodovini fotografiranja oz. razvoju fotoaparata. 

Imeli smo še nekaj časa za pripravo našega projekta, 

ki smo ga morali predstaviti zvečer, in sicer na poslo-

vilni večerji. Po ogledu muzeja smo se šli domov ure-

dit za zabavo. Zvečer smo se dobili v šoli ob 19.00 uri. 

Izkazalo se je, da smo svoje naloge opravili odlično. 

Vsi smo pripravili videe, v katerih smo povedali lastno 

mnenje o domovini ter o temi povprašali še nekaj 

mimoidočih, torej smo v video vključili posnetke iz 

Kölna , Essna in Oberhausna. Starši, učitelji in ostali 

gostje so bili naravnost navdušeni. Po uradnem delu 

smo se učenci še malo pozabavali ob glasbi.  V petek 

smo se dobili na glavni železniški postaji in se še zad-

njič z vlakom odpeljali na ogled Essna oz. Premogov-

nika v Essnu. Tam nas je vse premrazilo. Po vodenem 

ogledu nas je pot popeljala v toplo restavracijo, kjer 

smo pojedli še zadnje skupno kosilo. Poslavljanje je 

bilo zelo čustveno, saj pritekla tudi kakšna solza. V 

soboto smo se zgodaj zjutraj vstali in odleteli nazaj 

domov. Čeprav smo v Nemčiji sklenili mnogo novih 

prijateljstev, smo se vseeno veselili odhoda domov. 

Potovanje je bila res izjema izkušnja. Na koncu je bilo 

res vredno vložiti toliko truda in biti izbran za potova-

nje.   

Nina HARTL, 9.b 
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GASILCI ... 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  

SPODNJA POLSKAVA 

Gasilstvo se je v Sloveniji razvilo leta 1869 v Metliki. PGD  

Sp. Polskava se je ustanovilo leta 1887. Stari  gasilski dom 

na Polskavi je bil prvi v Evropi zgrajen nad vodno strugo. 

Novi gasilski dom je bil zgrajen leta 2017, in je opremljen 

z zelo napredno tehnologijo in novim poveljniškim vozi-

lom.  

Za nekaj odgovorov smo vprašali Boštjana Senekoviča. 

Kaj poučujete mlade gasilce? 

Mladino pripravljamo na različna tekmovanja, jih uspo-

sabljamo za prisodobitev preventivnih gasilskih značk in 

veščin, prikazati jim želimo potek dela in organizacijo v 

gasilskem društvu, učimo jih tudi zgodovino gasilstva v 

Sloveniji in svetu, predvsem pa se želimo zabavati, učiti 

na zabaven način. 

Zakaj ste se odločili za delo z gasilsko mladino? 

Ker rad delam z otroki, ker je to delo zelo razgibano, di-

namično in raznoliko. 

Zakaj ste vi želeli postati gasilec? 

Da bi se naučil požarne varnosti in kako pomagati sebi in 

drugim v primeru kakršnih koli nesreč. 

Kaj se je po vašem mnenju spremenilo oziroma izboljša-

lo v novem gasilskem domu? 

Zelo so se spremenile razmere za delo, imamo več pro-

storov, ki so tudi zelo veliki in s tem imamo tudi več pro-

stora za delo. V domu je veliko več naravne svetlobe, 

imamo pa tudi prostornejšo garažo v kateri se nahaja 

tudi novo gasilsko vozilo, imamo pa tudi veliko bolj na-

predno tehnologijo. 

Nik Bračič , 8.b in Žiga Trol, 8.b 
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MLADIM SE DOGAJA 

 

Na OŠ Antona Ingoliča so učenci v okviru krožka Podjet-

ništvo vključeni v program Mladim se dogaja, ki razvija 

sodelovanje med srednjimi in osnovnimi šolami pri izvaja-

nju skupnih dogodkov, ki so usmerjeni v spodbujanje 

ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.  

Program izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okri-

ljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Koordinatorica projekta je Srednja šola Slovenska Bistrica 

v sodelovanju s partnerskimi šolami: 2. OŠ Slovenska Bis-

trica, OŠ Fram in OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava. 

Pri projektu sodeluje tudi RIC Slovenska Bistrica.  

Naši učenci so se z veseljem udeležili delavnic Mladim se 

dogaja, ki so potekale 24. in 25. 10. 2017 na SŠ Slov. Bis-

trica. V skupinah so razvijali svoje ideje, ki so jih na koncu 

predstavili ostalim. Skupina devetošolk, Lara Pulko, Ines 

Krleža, Souraia Fink in Brina Rajh, so s svojo predstavitvi-

jo »Od ideje do izdelka - Bluetooth kulica« zmagale. Zelo 

dobro se je odrezala tudi naša druga skupina, Lina Kovač, 

Julija Pajtler in Jan Mikložič, s projektom »Rosaline«, ki bi 

skrbel za hitro in učinkovito menjavo oblačil preko spleta. 

Naša tretja skupina pa je razmišljala in iskala rešitve za 

zdrav ribolov pod vodstvom Jakoba Mlakarja. 

 

DOGAJA SE ...       

Mentorici Irena Krajnc in Bojana Marin, 

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

DEBATNI KLUB 

Na naši šoli že tretje leto uvajamo debatiranje v pouk in 

se udeležujemo tekmovanj, v letošnjem šolskem letu pa 

smo ustanovili DEBATNI KLUB za osmošolce in deveto-

šolce, kjer se učenci učijo osnov debatiranja in debatnih 

strategij. Osem učenk se je udeležilo 14. 10. 2017 izo-

braževanja za nove debaterje, ki je potekalo na  1. de-

batnem turnirju na 1. OŠ Celje. Debatni trditvi sta bili: 

”Umetna inteligenca prinaša več škode kot koristi.” in 

»Vsaka šola bi morala imeti šolski vrt, ki bi ga obdelovali 

učenci in učitelji mentorji.« 

Mentorica Irena Krajnc 
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JAN FALEŽ 
 
 

Na šoli imamo izvrstnega boksarja Jana Faleža. Je učenec 
9.b razreda. Zastavili smo mu  nekaj vprašanj. 
Vprašanje: No Jan, povej nam nekaj o sebi. 
J:Torej...Star sem 14 let,rodil pa sem se 24.1.2003. Že od 
malih nog imam zelo rad šport. Treniral sem že nogomet, 
judo,...Vendar najraje od vsega imam boks, s katerim se 
zdaj tudi resneje ukvarjam. 
Vprašanje:kaj imaš najraje? 
J:Obožujem palačinke...Seveda pa tudi ukvarjanje s špor-
tom. Šport mi pomeni res ogromno. Zelo veliko časa pre-
živim tudi s svojimi prijatelji. 
Vprašanje: Kaj pa tvoji hobiji? In kako preživljaš prosti 
čas? 
J: Imam veliko hobijev. Najljubši so mi boks, nogo-
met...Pa tudi v fitnesu zelo rad preživljam čas. V svojem 
prostem času se največ ukvarjam s športom, saj mi po-
meni zelo veliko. 
Vprašanje: Omenil si nam tudi boks. Slišali smo, da si v 
tem športu zelo uspešen. No, pa nam povej kaj o svoji 
boksarski karieri! 
 
J: Moj prvi trening je bil pri 12 letih. Treniram v klubu 
Slovenske Konjice, kjer prvo leto še nisem hodik na tek-
movanja. Pri 13 letih sem uradno začel tekmovat in po-
stajal sem vse bolj uspešen. Moja prva tekma je bila v 
Slovenski Bistrici leta 2015/16. Zelo sem ponosen na to, 
da sem aprila 2017 postal državni prvak, saj je to tudi moj 
največji dosežek. Sodeloval sem tudi na Evropskem pr-
venstvu, kjer sem dosegel 9.mesto. Trenutno boksam v 
kategoriji 69kg. V klubu, kjer treniram imamo zelo napor-
ne treninge in moremo bit vedno psihično in fizično zelo 
dobro pripravljeni. Ves ta trud pa se poplača, ko odidemo 
na tekmovanja v tuje države ter tam dosegamo odlične 
dosežke. 
Vprašanje:Zakaj si se odločil za boks? 
J: Pred leti sem treniral judo, nato pa me je vse bolj nav-
dihoval boks, zato sva z očetom sklenila, da ga začnem 
tudi trenirat. 
Vprašanje : Kaj pa tvoji vzorniki? Imaš kakšnega? 
J: Moj prvi vzornik je bil Vladimir Klitscko. V karieri pa 
sem izvedel še za veliko ostalih zelo dobrih športnikov in 
tako je mojih vzornikov bilo vse več. 
Vprašanje: Opazili smo, da ti šport gre zelo dobro od rok. 
Ali se tudi tvoja družina ukvarja toliko s športol kot ti? 
J: Ja,v družini smo kar športni tipi ljudi. Oče in oa brat 
imata zelo rada nogomet in sta v njem tudi kar uspešna. 
Vprašanje :Ali si tudi v šoli tako uspešen kakor na šport-
nem področju? 
J:Veliko časa posvetim tudi šoli, saj menim, da je izobraz-
ba zelo pomembna.  
 
 

UČENEC, ŠPORTNIK … JAN FALEŽ 

Brina Rajh, 9.b in Souraia Fink, 9.b 
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INTERVJU Z ŠPORTNIKOM RAZREDA  

 

NIK JAVERNIK 

 

 

Nogomet je zelo priljubljen šport. Istega mnenja je tudi 

Nik Javernik, ki šteje komaj 13 let. Povprašali sva ga o 

treningih in prostem času. Bili bi presenečeni koliko truda 

je treba vložiti v to, da postanete res dober športnik. 

1 KAJ VAS JE NAVDIHNILO, DA STE ZAČEL TRENIRATI 

NOGOMET? 

Že od malih nog mi je bil zelo všeč. Skoraj vsak večer sem 

si ogledal kakšno nogometno tekmo. Te tekme so me 

zelo navdušile in ravno zaradi njih sem se odločil, da bi ga 

rad začel trenirati.  

2 S KATERIM LETOM STE SE ZAČELI AKTIVNO  UKVARJA-

TI Z NOGOMETOM? 

Že kot majhen sem rad brcal nogometno žogo in gledal 

tekme. Trenirat sem pa ga začel že pri 5ih letih. V živo pa 

sem si prvič ogledal tekmo, ko sem bil star 6 let. 

3 KOLIKO X NA TEDEN IMATE TRENING? IN KAKO POGO-

STO IMATE TEKME? 

Treningi so zelo pogosti. Po navadi so 6x na teden in tra-

jajo uro pa pol ali več. Tekme pa so 1x ali 2x na teden v 

soboto ali nedeljo. 

4 PRI KATEREM KLUBU PA TRENIRATE? 

Na začetku se nisem mogel odločiti h kateremu klubi bi 

se pridružil, ampak zdaj že dobrih sedem let treniram pri 

klubu NK Aluminij. 

5 REKLI STE, DA TRENIRATE 6x NA TEDEN. KJE NAJDETE 

ČAS ŠE ZA PRIJATELJE, DEKLE IN ŠOLO? 

Časa ni veliko, ampak vsako prosto minuto najraje name-

nim prijateljem, dekletu in družini. Seveda pa nekaj pro-

stega časa namenim učenju in sebi. Zelo rad igram tudi 

igrice. 

6 SE DOSTI X POŠKODUJETE? KAKO TO VPLIVA NA VAS?  

Zadnje čase so poškodbe vedno bolj pogoste. Še posebej 

ko dežuje in je trava mokra, takrat zlahka padeš.  Seveda 

ni zelo prijetno. Zelo me muči, ko gledam druge kako 

UČENEC, ŠPORTNIK … NIK JAVERNIK 

igrajo, jaz pa ne smem. 

7 VIDIM, DA STE POŠKODOVANI, NAM LAHKO POVESTE 

KAJ VEČ O VAŠI POŠKODBI? 

Bil sem na treningu, ko me je začela boleti peta. Nisem se 

preveč oziral na to, ampak sem samo brcnil žogo in padel po 

igrišču ter zaslišal pok. Starši so me odpeljali v bolnišnico, 

kjer sem dobil mavec in bergle. 

8 SE KDAJ NAVELIČATE NOGOMETA? 

Nikoli.  

9 KDO JE VAŠ NAJLJUBŠI NOGOMETAŠ? 

Moj najljubši nogometaš je definitivno mbappe (ambape). 

Igra za Paris. 

10 KAJ PA OSTALI ŠPORTI? KATEREGA BI IZBRALI TAKOJ ZA 

NOGOMETOM? 

Uff… Res obožujem nogomet, ampak takoj za nogometom bi 

verjetno izbral odbojko ali atletiko. 

11 KAM GRESTE NAPREJ V ŠOLO OZ. ALI BOSTE NADALJE-

VALI S ŠPORTNO KARIERO? 

Imam še čas, ampak zaenkrat sem razmišljal o Ljubljana 

Šiška ali 3. gimnazija Maribor. 

12 NIK VIDIM DA SI ZELO USPEŠEN. KOLIKO MEDALJ IN 

POKALOV SI ŽE OSVOJIL? 

Osvojil sem 39 medalj in 7 pokalov. Prejel sem tudi medaljo 

za najboljšega strelca v ekipi.  

HVALA IN LEP DAN ŠE NAPREJ 

Hvala, nasvidenje. 
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IZLET NA HRVAŠKO ... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRAKOŠČAN Z NEANDERTALCEM 

 
 
 
 
UČenci 6. in 7. razreda smo se v soboto, 7.10.2017, udeležili 
geografsko-zgodovinskega izleta. Odšli smo na Hrvaško, v dvo-
rec Trakoščan in Muzej krapinskega neandertalca. Na izlet smo 
se odpravili ob 8.00 uri. 
Z ogledom smo začeli v dvorcu Trakoščan. Notranjost je zelo 
bogata, a žal je prepovedano slikati. V njem lahko hitro opaziš, 
kako se je grad spreminjal v različnih obdobjih. V enem izmed 
njih so dodali notranje dvorišče. V dvorcu sta se tudi prvič sesta-
la predsednica Hrvaške, Kolinda Grabar-Kitarović ter naš predse-
dnik, Borut Pahor. Dvorec je zgrajen popolnoma v značilnostih 
srednjega veka. Zelo je velik, v njegovi okolici je tudi turistična 
pot okoli jezera. 
Nato smo se odpeljali v Muzej krapinskega neadertalca. Ogledali 
smo si kratek film. Po njegovem ogledu smo si prosto ogledali 
celoten muzej. Nama je bilo najbolj zanimivo kako so se celine 
premikale do danes. Zunanji del muzeja pa prikazuje pot, ki jo je 
opravil krapinski neandertalec. 
Domov smo se vrnili ob 15.30 uri. Misliva, da smo bili vsi zado-
voljni z izletom. 

Rea Pušnik in Ana Marie Babšek Vrečko, 7.c 
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INTERVJU Z »RAZREDNIM RAČUNALOM« 8.B RAZREDA 

Z ERIKOM ČERVEKOM ROŠKARIČEM 

 

Erik je učenec 8.B razreda, ki dosega izjemne dosežke na 

raznih področjih ter šolo marsikje predstavlja na državnih 

tekmovanjih na katerih vedno znova in znova preseneča. 

KDAJ SI SE ZAČEL ZANIMATI ZA MATEMATIKO IN ZAKAJ? 

»Že pri dveh ali treh letih me je nekako zanimalo vse, kar 

je bilo v zvezi z matematiko, številkami … . Zelo rad sem 

računal, seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje in 

kasneje še kake druge računske operacije. Ne vem, zakaj 

me je to tako zanimalo. Druge je na primer zanimal kak-

šen šport, umetnost ali kaj drugega, mene pač matemati-

ka.« 

ZA KATERA TEKMOVANJA SE PREDVSEM ZANIMAŠ? 

»Kar se tiče šolskih tekmovanj, vse naravoslovne vede, 

kot je kemija, fizika, astronomija, pa tudi matematika, 

logika, angleščina, tudi tekmovanje Bober; izven šole pa 

Lefo (Hitro in zanesljivo računanje), tekmovanja na po-

dročju glasbe, tekmovanja v reševanju »Rubikove« kocke, 

tekmovanja v šahu, pa zagotovo bi se še kaj našlo.« 

ZAKAJ TAKO UŽIVAŠ V REŠEVANJU RUBIKOVE KOCKE? 

KDAJ SI JO ZAČEL REŠEVATI? KOLIKO RAZLIČNIH VRST 

KOCK IMAŠ DOMA? ALI SI ŽE BIL NA KAKŠNIH TEKMO-

VANJIH? 

»S kocko sem se začel ukvarjati okoli 2 leti nazaj, pravza-

prav ko sem videl očeta kako jo je reševal kocko in me je 

navdihnil, nato sem se jo sam naučil preko interneta reši-

ti. To je pač hobi. Včasih rešujem, da vadim, da se kaj 

naučim, ali pa samo za kratek čas. Doma imam 14 različ-

nih vrst, katere pa zaenkrat hranim v kovčku. Do zdaj sem 

bil na 4 tekmovanjih, v Zagrebu, Mariboru, Celju in v 

Ljubljani.« 

V LETOŠNJEM LETU SI DOSEGEL ZLATO PRIZNANJE NA 

TEKMOVANJU IZ ZNANJA TEHNOLOGIJ. KAKŠNI SO BILI 

OBČUTKI? 

»Že pred tekmovanjem sem pričakoval zlato priznanje, 

saj sem že na šolskem tekmovanju pisal najbolje v razre-

du. Nisem pa pričakoval, da bom drugi v Sloveniji. Bil sem 

vesel.« 

RAZREDNI KALKULATOR   

LANI SI TEKMOVAL NA MALIH SIVIH CELICAH. KAKO JE 

BILO? 

»Najprej smo šli na predtekmovanje v Maribor, in se z 

doseženim 1. mestom udeležili snemanja oddaje v Ljub-

ljani. Rekli so, da smo prva ekipa, ki je osvojila vse mož-

ne točke v pisnem in v ustnem delu. V prvem krogu je 

bilo tesno, ampak nazadnje smo ekipo OŠ Šenčur uspeli 

premagati. V 2. krogu (proti OŠ Beltinci) je proti koncu 

šlo zelo na tesno vendar smo vseeno zmagali. V 3. kro-

gu (četrtfinalu) pa se je pri igri Možganski labirint zalo-

milo. Namreč članica nasprotne ekipe (OŠ Litija) je šla v 

labirint in zbrala 3 od 8 črk. Ko je potekla večina časa 

(ostalo je ok. 20 sekund), so se pritožili, da imajo težave 

s komunikacijo,  nakar si je tekmovalka snela prevezo za 

oči in šla iz labirinta. Potem pa so samo zamenjali črke v 

labirintu in pustili ekipi še en poskus, kjer je seveda ona 

takoj pobrala vse črke. Meni in tudi drugim se je zdelo 

zelo nepravično. Na koncu smo izgubili za 3 točke 

(veliko manj, kot so jih pridobili z labirintom), njihov 

prvi poskus in tudi mojo izjavo na koncu kviza pa so 

samo preprosto izrezali iz oddaje. Pritožili smo se takoj 

po koncu kviza in tudi večkrat po tem pisno, ampak 

dosegli nismo ničesar.« 

ZAKAJ TE TVOJI SOŠOLCI KLIČEJO RAZREDNO RAČUNA-

LO? 

»Ko morajo kaj izračunati pa nimajo pri roki računala, 

ali pa tudi kar tako, mi zastavijo bolj ali manj težek 

račun (navadno množenje) in jaz ga izračunam.« 

Špela Predan, 8.b in Matevž Sovec, 8.b 
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SVET DOMIŠLJIJE ... 

DAN PRAVLJIC 

V šoli  smo imeli dan dejavnosti  z naslovom  PRAVLJICE. 

Najprej  smo spoznali GRIMOVE PRAVLJICE-tudi v angle-

ščini:  

Rdeča kapica- LIttle red riding hood  

Trnuljčica-Slepping beauty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žabji kralj- The Frog king 

Pepelka- Cinderella 

Sneguljčica- Snow white 

Janko in Metka- Hansel  and  Gretel 

 

 

Učiteljica nam je prebrala angleško pravljico Elves and 

the Shomaker (Škrat in čevljar).Potem smo se razdelili v 

tri skupine, in smo tekmovali kdo ima več pravilnih odgo-

vorov. Ko smo odgovorili na vprašanja o pravljici, smo 

pravljico tudi zaigrali. V pravljici so nastopali: škrata, čev-

ljar in njegova žena. Pravljica je potekala tako: Živela sta 

čevljar in njegova žena, ki sta bila zelo revna. Čevljar ni 

znal narediti lepih čevljev, zato kupci niso želeli kupiti 

čevljev. Bližal se je večer in čevljar je na mizi pustil mate-

rial za čevlje, ki jih je mislil narediti naslednje jutro, a ko 

se je zbudil so ga na mizi pričakali prečudoviti čevlji. Žena 

in čevljar sta se zelo čudila od kje so čevlji. Tako je bilo 

vsak dan. Ko sta se zbudila, so ju čakali novi čevlji. Zani-

malo ju je  kdo izdeluje čevlje. Zato sta ponoči ostala 

budna in opazovala kdo izdeluje tako prečudovite čevlje. 

Zagledala sta škrata kako izdelujeta čevlje. V zahvalo sta 

jima čevljar in žena izdelala nove obleke in čevlje. Od 

takrat škrata ne prihajata več  k čevljarju in čevljar dela 

sam prečudovite čevlje. 

 

 

Preden smo zaigrali pravljico smo si izdelali obrazne 

maske. Po uri angleških pravljic smo začeli z branjem 

Andersenovih pravljic. Prebrali smo: Ajdo, Hranilnik in 

kaj je doživel osat. S tem smo zaključili dan dejavno-

sti.  

Stela Ornik in Melani Koropec, 6.b  
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MLADI RAZISKOVALCI ... 

 
 

   
        

 
RAZISKOVANJE ZGODOVINSKIH VIROV V ŠESTEM RAZRE-

DU! 
 
 
 
Pripeljali smo se v Maribor. V Mariboru smo se odpravili v 
arhiv. Tam smo si ogledali diaprojekcijo  o delu arhivarjev. 
Nato smo  si ogledali kako shranjujejo pisne vire, čitalnico 
in popravljalnico pisnih virov.  
   Sledil je ogled univerzitetne knjižnice Maribor.  Tam smo 
poslušali predavanje o knjižnici. Ogledali smo si nekaj sta-
rih člankov. 
  Po ogledu knjižnice smo odšli še v Mariborski muzej. Bilo 
mi je zelo zanimivo, saj so bile ob določenem zgodovin-
skem obdobju prikazane makete bivališč v tistem času. 
Nato smo prestopili v Mariborski grad. Prikazane so bile 
obleke plemičev, ogledali smo si tudi strelne linije, viteške 
oklepe … Ogledali pa smo si tudi še druge  zanimive stvari, 
kot npr. mesto Maribor. Videli smo kužno znamenje, naj-
starejšo vinsko trto na svetu in še druge znamenitosti me-
sta. 
    Če si  arhiva,  Univerzitetne knjižnice, muzeja in gradu še 
niste ogledali si ga dajte, saj smo se zelo zabavali. 
 
 
 
                        Nika Komaromi, Miha in Iva Ana Pečnik, 6.b 
 
 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

 

V četrtek, 28.9.2018, je na vseh treh lokacijah  naše šole 
potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovanja se je 
udeležilo  81 učencev  od 4. do 9. razreda.  

Dobitniki bronastih priznanj so:  glej razpredelnico. 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: 

7. razred - Rea Pušnik 

8. razred - Erik Roškarič Červek in Alma Gumzej Memić 

9. razred - Ines Krleža  

Državno tekmovanje je potekalo v soboto, 21. 10. 2017, na 
OŠ Črešnjevec. Učenec Erik Roškarič Červek je bil zelo 
uspešen in dosegel srebrno priznanje. 

 

 

Tim Falež 4. razred 

Aljan Klajnšek 4. razred 

Tinkara Topolovec 4. razred 

Ema Grenko 4. razred 

Julija Rebernak 4. razred 

Aneja Juhart 4. razred 

Teo Kramberger Kamenšek 4. razred 

Jure Rečnik 5. razred 

Lin Blatnik 5. razred 

Erja Jeršič 5. razred 

Žana Gajšt 5. razred 

Lucija Jurgec 5. razred 

Eva Vogrinec 5. razred 

Martina Brdnik 5. razred 

Erik Pipuš 5. razred 

Neja Miljković 5. razred 

Lea Gradišnik 5. razred 

Ian Pušnik 5. razred 

Matevž Zalokar 5. razred 

Ema Doberšek 6. razred 

Ana Čelan 6. razred 

Vito Zupanc 6. razred 

Tinkara Soršak 6. razred 

Rea Pušnik 7. razred 

Polona Vidonja 7. razred 

Ema Jesenek 7. razred 

Ana Ma-
rie Babšek Vrečko 7. razred 

Erik Červek Roškarič 8. razred 

Alma Gumzej Memić 8. razred 

Žana Godec 8. razred 

Lan Jenšac 8. razred 

Ines Krleža 9. razred 
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TEHNIŠKI DAN: PROMET 

''Le kje so vsi?'' sva razmišljali. ''Leonardo in Špela, a vesta kje 

so? Jedilnica je prazna.'' 

Tjaša in Tinkara 

Danes (8. 11. 2017) na šoli poteka tehniški dan. Bi rekli, da je to 

nekaj čisto vsakdanjega, a ni. Dan smo namenili spoznavanju 

prometa, onesnaževanja okolja in spoznavanje posledic le tega 

na zdravje ljudi in živali. 

Sedmi, osmi in deveti smo se razdelili po razredih in se z učitelji 

poglabljali v različne teme:  

Promet v statistiki : Ministrstvo za infrastrukturo v Sloveni-

ji se zelo posveča nacionalnemu programu razvoja 

prometa. Ta program je dokument, ki pokriva podro-

čje cest, železnic, letalstva, pomorstva in javnega pot-

niškega prometa. Predstavlja prehod med splošnimi 

ukrepi iz Strategije razvoja prometa v Republiki Slove-

niji na konkretne aktivnosti.  

Naša skupina se je s pomočjo podatkov, ki smo jih dobili iz 

spletnih strani policije Slovenije, učila risati diagrame na 

temo Prometne nesreče. Cilj je bil osvestiti se o prometnih 

nesrečah in dejanjih s katerimi Agencija za varnost prome-

ta RS poskuša zmanjšat število nesreč in umrlih v njih. 

 

Promet v tujini: Verjetno se vam v glavi postavi vprašanje, 

kaj vse je treba postoriti pred odhodom v tujino. Vse-

kakor je ena izmed prvih stvari, da se pozanimaš o 

mednarodnih prometnih informacijah ter prometnih 

predpisih. Zato smo spoznavali prevozna sredstva v 

tujih jezikih, s katerimi prevoznimi sredstvi lahko po-

tujemo. Posebej pa smo se poglobili v vožnjo z avto-

mobilom, saj moramo biti seznanjeni po kateri strani 

ceste lahko vozimo v nekaterih državah.  

Motorji: Motor je stroj, ki pretvar-

ja notranjo in tlačno energijo v mehansko delo. Pri 

uporabi besede motor brez predpone, se ta izraz naj-

pogosteje uporablja za motor z notranjim izgoreva-

njem. Poleg motorja z notranjim zgorevanjem pa ob-

stajajo še druge vrste motorjev, kot 

so: električni, pnevmatski, hidravlični in drugi. Motor 

je tudi pogovorni izraz za motocikel. 

Učimo se kako delujejo motorji, kako jih razlikujemo med 

seboj, katera goriva so zanje potrebna in kako jih ločimo. 

Natančneje smo si ogledali štiri in dvotakten motor ter 

spoznali njegovo delovanje. Pri delu smo zelo uživali. 

 

Vpliv prometa na okolje: Promet in spremljajoča 

infrastruktura imata veliko pozitivnih vplivov na 

razmestitev prebivalstva in gospodarskih dejav-

nosti v pokrajini. Vendar je promet eden izmed 

največjih onesnaževalcev okolja. Vpliva s posegi 

v okolje zaradi gradnje prometnega omrežja in 

onesnažuje z izpusti plinov, tekočin in drugih 

snovi. Promet zaseda velike površine. Pogosto je 

zanj treba žrtvovati najboljša kmetijska zemlji-

šča. Z izgradnjo posebnih površin (cest, železnic 

…) in stavb pa močno vplivajo na videz pokraji-

ne. Ob tem ostaja velik problem onesnaževanje 

ozračja z izpušnimi plini in trdimi delci), hrupom 

(hrup motorjev in trenja koles), svetlobnim one-

snaževanjem, z izpusti tekočin (npr. olje) in od-

padnimi materiali ( npr. gume ). Posledice lahko 

spremljamo na zdravju ljudi (pljučne bolezni, rak 

in drugo), onesnaževanju tal, uničevanju rastlin-

stva (kisli dež), onesnaženju vodnih virov in dru-

gem. Za okolje najbolj obremenjujoč promet 

je cestni. Za zmanjšanje negativnih prometnih 

vplivov potekajo različne dejavnosti. Izboljšuje 

se čiščenje izpušnih plinov, povečuje učinkovi-

tost motorjev, izdeluje se bolj kakovostna gori-

va, vse več je hibridnih in električnih vozil, za 

motorni promet se zapira središča mest, spod-

bujajo uporabo javnega prometa, koles in po-

dobno. 

Četrti razredi so spoznavali moč vode skozi izdelovanje 

vodnega kolesa. Izdelki so narejeni iz stiropora, tako da 

so morali pokazati vse svoje spretnosti (rezanje, lepljenje, 

brusenje, zvijanje …). 

Kako se gibanje prenaša z gonili pa so spoznavali peti 

razredi, ko so izdelovali Možica Mahača. Cilj je bil naučiti 

se skrbno in varno ravnati z orodjem, hkrati pa branja in 

natančnih upoštevanj navodil za izdelavo.  

Pri vsem skupaj so nam pomagali učitelji in učenci Sred-

nje prometne šole Maribor, ki so nam pokazali tudi različ-

ne varnostne postopke, detektorje kovin, obrambo … 

(predstavitev programa Varnostni tehnik) in še mnogo 

drugih stvari.  

Ga. ravnateljica Danica Veber je z vsem spoštovanjem 

sprejela učitelje in učence Srednje prometne šole Mari-

bor, nam pa podala izjavo, da je zelo navdušena, da je 

dan dejavnosti tako dobro načrtovan. Povedala je, da v 

takšni oz. drugačni obliki poteka že več let, izkušnje pa 

kažejo v pozitivno smer, zato upa na nadaljevanje … 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Notranja_energija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tla%C4%8Dna_energija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Energija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehansko_delo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Motor_z_notranjim_zgorevanjem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Motor_z_notranjim_zgorevanjem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pnevmatski_motor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidromotor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Motocikel
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TEHNIŠKI DAN: PROMET 

 
 

Skupina novinarjev: Leonardo Kegel (7.b), Tinkara 

Colnerič (7.a), Špela Predan (8.b), Tjaša K. Rudl (8.b) z 

mentorico Andrejo Jež, prof. slovenskega jezika s knji-



20 

 

2004     2005     2006    2007     2008 

300,000 

200,000 

100,000 

 

UČENCI USTVARJAJO ... 

ROMANTIKA 
 

Romantika je beseda, 
s katero se pogosto srečuje 
tudi zmeda. 
 
Srečujemo se z njo v knjigah, 
filmih in pesmih o trpljenju, 
a najlepša je v realnem življenju. 
 
Ko začutim romantiko v sebi, 
zaslišim svoje srce, 
v tebi. 
 
A vsega lepega enkrat je konec 
in takrat zazvoni tvoj 
zadnji zvonec. 
 
Vsak ima romantiko v sebi,  
in jo začuti, 
ko se mu luč prižge v temi. 
In vem, da to je tudi v tebi, 
zato poskušaj dalje in v to vrjemi. 
 
Souraia Fink, 9.b in Brina Rajh, 9.b 
 

                                    
SREČA 

 

 Na nebu se prižge tisoče malih zvezd. Miha 
pogleda skozi okno, se zazre v majhno zvezdico 
in zapiše: 

             MAMI NE JOČI, 

            SAJ SE BOM VRNIL, 

           GREM NAPROTI SREČI, 

SE VRNEM, DA 

         SKUPAJ POSTANEMA  

           SREČNA! 

                         Mihec 

 

  Odloži pisalo, odpre okno in s težkim srcem spleza 
skozenj. Tako se po temačni poti odpravi sreči naproti. 
V solzah pogleda hišo, kjer spi njegova mati. Težko mu 
je pri srcu, a ve, da dela prav.  

Deček se vzpenja po hribih in spušča v doline. Vse je 
pretaknil, vse povprašal, a nihče ni vedel kako najti 
srečo. Zašel je v vas po imenu Pravljica. Na oglasni des-
ki je pisalo:  

          

      ČE VAS VSE ZANIMA, PRIDITE, TU VAS ČAKA LAŽNI-
VA IVA! 

Mihec je poiskal naslov. Pred hišo je na stopnicah se-
dela Lažniva Iva. Bila je tako grda. V laseh so jih gnezdi-
le vrane, zobje so rasli vsepovprek po ustih, na koncu 
nosa pa je imela grdo rdečo bradavico. 

Mihec jo je vprašal ali je ona Lažniva Iva. Deklica reče 
da je, vpraša ga še, kaj ga zanima. Mihec jo vpraša, 
kako lahko postane srečen. Iva zazeha, in reče, da naj 
gre h cesarični Ireni. Tako je bilo. Mihec potrka na veli-
ka grajska vrata. Odprla jih je lepa in mična služabnica 
Polonca. Odpeljala ga je k Ireni. Irena pa mu je kot 
strela z jasnega odvrnila, da je vsa sreča v oblekah. 
Peljala ga je na ogled h grajskima krojačema ( to sta 
bila sleparja, ki sta se pretvarjala, da tketa blago, ki je 
neumnim nevidno). No? je vprašala Irena. Mihec je 
iskreno rekel, da ničesar ne vidi. Irena ga je nato vrgla 
iz dvora. 

 

    Tako mu ni pomagala ne Lažniva Iva, pa tudi cesarič-
na Irena ni bila kaj prida. Odpravil se je v gozd. Ker se 
je zmračilo, se je ulegel na mah, se zazrl v zvezde in 
razmišljal o materi. Obraz so mu oblile solze. Pogrešal 
jo je. Na koncu pa je le zaspal. Zjutraj je na poti srečal 
gospoda Iztoka. Iztok ga ogovori, zakaj je tako otožen. 
Mihec pa mu odgovori, da ne najde sreče. Iztok mu 
izroči železni prstan, ki prinaša srečo. 

 No vsaj Mihec je tako mislil. Ni vedel, da si srečo krojiš 
ti sam.  

 

Iva Ana Pečnik, 6.b 

 

Iva Ana Pečnik, 6.b  
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UČENCI USTVARJAJO ... 

GLAŽEK NESMRTNOSTI 

 

Stari Francelj čaka tam pod lipco, 

misli čudne misli o življenju. 

Bil sem dober in krepak, 

ali mora res umreti vsak? 

  

Ubogi star možicelj, 

vse življenje je že sam, 

a počival v življenju 

ni še prav nobeden dan. 

  

V življenju ga je spremljalo le sonce, 

sam pa je bil prijazen na vse možne konce. 

Za trenutek si je neskončnosti zaželel, 

saj po smrti ni prav nič hrepenel. 

  

Poklical je zdravnika Grega, 

ga poprosil za zdravila, 

saj ne želi še dobiti angelskega krila. 

Gregor skuha mu zeleno juho, 

vendar Francelj dobi le travo suho. 

  

Žalosten odide do coprnice Pehte. 

Ta ga prav grdo pogleda, 

da umrl bo, še se zaveda. 

Vendar coprnica se želi poigrati, 

kapljico strupene solze mu mora dati. 

Brž, ko spil je kapljico rdečo, 

se spremenil v mačko je boječo. 

Coprnica se začne smejati, 

zato Francelj mora brž zbežati. 

Francelj obupan se usede na tla, 

saj grozne misli o smrti ima. 

  

Pa pride mimo norček palček, 

zapleše mu veseli valček. 

Nasmehne se mu starček 

in brž nalije en kozarček. 

Palček ga veselo pouči, 

da mora vsakdo umreti, 

vendar za poštenost 

in dobroto svojo mora poskrbeti! 

Vsakdo, ki dober je v srcu, 

si zasluži nebes, 

a kdor hudoben in malomaren je, 

pride na ognjeni kres. 

  

Starec počuti se že bolje, 

in zaradi nebes je dobre volje.        

 

 

Sara Potočnik, 8.a 

Iva Ana Pečnik, 6.b  
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UČENCI USTVARJAJO ... 

 

CESARJEVE ŽELEZNE LAŽI 

 

 

Živel je cesar po imenu Marcel. Rad je potoval po svetu. 

Nekoč je pristal na nekem otoku, tam je stal grad, v njem 

pa sta živela stari kralj Anže in njegova hči Stela. Ona je 

imela psa Gregorja in mačko Melani. Marcel je veliko 

lagal in ko je, je to držalo kot železo. A ni samo on lagal, 

tudi Stela je. Njena mama Larisa ji je pred smrtjo izročila 

železni prstan, zato je Stela imela vse kar si je želela. Ste-

la ni podedovala samo tega, njen oče Anže je na nosu 

imel veliko, čudno in rjavo bradavico, zato jo je imela tudi 

ona. Ker je bil Marcel tako naiven, se je z njo hotel poro-

čiti. Anže mu ni kar tako dal Stele, zato mu je dal tri nalo-

ge. Vse tri je opravil, a vse s pomočjo Stele. Anže mu je 

dal Stelo in pripravil vse za poroko. Nekaj dni po poroki je 

mačka Melani naivnega psa Gregorja prepričala, da je 

poletje. Gregor se ni dal oporekati in oblekel bikinke. 

Marcel in Stela pa sta se tako skregala, da sta se ločila, a 

še vedno sta bila zaljubljena. Nista živela srečno do konca 

dni. Ko je Gregor končno dojel, da ni poletje, je Melani 

lovil, dokler je ni ujel. Melani pa je še kar naprej tekla, 

čeprav se ni nikamor premaknila, ker je visela iz Eifflove-

ga  stolpa z bikinkami na glavi. Na koncu nihče ni živel 

srečno, razen psa Gregorja, ki se je smejal mački.                                                                                                                                                            

 

Laura Kumer,8.a  

 

 

                    PRSTAN LAŽNIVEGA CESARJA 

 

 Nekoč je živela samovšečna Eva, ki ji ni bilo mar za nobe-
nega v cesarjevem kraljestvu. Evi se je zdelo čudno, zakaj 
cesar neprestano nosi prstan. Nekega lepega jutra se je 
pritihotapila do gradu ter splezala skozi spalnično okno. 
Ampak Eva je zaslišala sedemdesetletnega služabnika, ki 
je kričal po hodniku, da ga bolijo kolki. 

   Eva je skočila skozi okno. Ker pa je želela raziskati kra-
ljestvo, se je odpravila do prijazne deklice, ki je imela zelo 
rada živali. Pri trkanju na vrata jo je zmotil stražar Nino. 
Vprašal jo je ali ve kaj o izgubljenem prstanu cesarja. Eva 
mu je odvrnila, da nič ne ve, vendar stražar je ni slišal. Z 
zastarelim sluhom in uničenimi kolki se je odpravil dalje 
povpraševati po kraljestvu. Cesar je razglasil, da tisti, ki 
najde prstan lahko hodi na odru zraven njega na paradi 
oblačil. Primorka Eva je takoj povprašala ali cesar v zame-
no ponuja kaj denarja. Odvrnil je z da, in tako je Eva za-
grabila za priložnost. Odšla je do deklice Nike. Vedela je, 
da ima ona rada živali, in da bo ona gotovo kaj vedela o 
dogajanju v gozdu, saj ji vse povedo ptički. Eva in Nika sta 
iskali in iskali, vendar ga nobena ni našla. Nika pa je vide-
la nekaj lesketajočega. Zagledala je prstan. Evi ni poveda-
la da ga je našla. Naslednje jutro ga je odnesla stražarju. 
Rekel je, da cesarju ne smemo vsega verjeti, kajti veliko 
ljudi je že pretental. Povedal pa je tudi, da cesar Luka tudi 
obožuje meso, še posebej piščanca. Nika se je sama pri 
sebi vprašala, zakaj to govori, saj nima nobenega smisla s 
pogrešanim prstanom. Stražar in Nika sta se odtihotapila 
v dvorec. Videla sta, kako je cesar njegov pravi prstan 
skril pod svojo blazino. Kar pomeni, da prstan, ki ga je 
našla Nika, ni pravi. Ko je Luka odšel na svoje najljubše 
kosilo, sta služabnik in Nika zagrabila za priložnost, da 
vzameta prstan izpod blazine. Uspelo jima je. Luka je sli-
šal škripanje kolkov starega Ninota. Hitro in urno sta Nino 
in deklica urno odšla. Naslednji dan je bila parada. Cesar 
Luka je povprašal vse, če vedo kaj o prstanu. Služabnik je 
dvignil roko, ter za najden prstan dobil denar, ki ga je 
podaril tudi Niki. Nika si je za ta denar kupila muco z ime-
nom Ivika, Nino pa je odšel na operacijo kolkov. Dobil je 
pa tudi nove sklepe v nogah. Že od daleč se je videlo, 
kako skaklja ob cesarju Luki na paradi. 

 

Iva Ana Pečnik, 6.b 
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UČENCI USTVARJAJO ... 

 

 

NORI CESARJI 

 

    Nekoč je živel cesar Donald Trump, ki ni našel ljubezni. 

Potem pa je prišla govorica o bogatem dekletu Melaniji.  

    Donalda je zelo zanimalo. Govorilo se je, da bo vzela za 

moža tistega, ki je dovolj zgovoren, da mu reče: Lažeš! Do-

nald je šel do njene hiše in potrkal na vrata. Odprla mu je 

in z dolgočasnim pogledom rekla: Dober dan. Donald je 

rekel: Grda si. Melanija se je takoj zadrla: ''Lažeš!'' Kmalu 

sta se poročila. Živela sta v cesarjevem dvorcu. Ni jima bilo 

mar za mesto, ampak za obleke. 

    V dvorec sta prišla sleparja, ki sta Melaniji in Donaldu 

trdila, da imata posebno blago, ki ga vidijo samo pametni 

in tisti, ki dovolj dobri za svojo službo. Obema se je to zdela 

odlična ideja, saj sta želela ločiti pametne od neumnih. 

Takoj sta jih želela videti. Ampak ne Donald ne Melanija 

nista videla ničesar. Oba sta to zadržala zase in se delala, 

da so obleke prelepe. Novica o lepih oblekah se je širila po 

mestu. Za njih so slišali tudi pes, kača in tiger oz. čivava, 

kobra in tiger, ki so živeli v mestu. Vedeli so, da so neumni 

in to želeli prekriti tako, da bi ukradli obleke. Takoj so stekli 

do dvorca in videli dva vojaka, ki sta čuvala glavni vhod. 

Čivava je tigru rekla naj nekaj naredi. Tiger je odvrnil, da je 

on samo mala muca, čivava je pa pes. Čuvajema je bilo za 

cesarja vseeno in zato sta jih spustila noter. Ko so prispeli 

do oblačil, so jih poskusili zgrabiti, ampak nikjer ničesar ni 

bilo. Kmalu so ugotovili, da sta tkalca prevaranta. Celemu 

mestu (razen Melaniji in Donaldu) so povedali, da oblačil ni 

in naj naslednji dan pridejo gledat kako bo Donald nag ho-

dil po mestu.  

    Ko sta Donald in Melanija hodila po mestu se jima je vso 

ljudstvo smejalo. Bila sta ponižana. Odselila sta se iz mesta. 

Dobili so nove tri cesarje. To so bili mačka, pes in kača. 

 

Gregor Korošec, 6.b 

KDO SPLOH SEM? 

Sem trinajst letna deklica, ki najraje na svetu igra odbojko 

in se druži s prijatelji. Rada se pogovarjam, smejim in po-

magam ljudem. Imam deset-letno psičko Fino, s katero se 

rada igram v prostem času, ki ga ni veliko. Vsak dan imam 

treninge po dve uri in ob nedeljah dve tekmi. Kljub vsemu 

pa zmeraj najdem čas za učenje, saj mi mami vedno govo-

ri, da je šola na prvem mestu. Sicer se še zdaj s tem ne 

strinjam, ampak verjetno, ko bom prišla v srednjo šolo, mi 

bo vse jasno. So pa predmeti, ki se jih rada učim, na primer 

geografija, biologija in kemija. V šoli se trudim po najbolj-

ših močeh, zato sem na koncu šolskega letna nagrajena s 

petico. Preglavice mi dela le matematika. 

Moji dnevi po navadi potekajo enako. Zjutraj se večinoma 

zbujam ob 7.30 in sem v šoli ob 8.20. V šoli sem navadno 

do dveh. Ko pridem domov malo lenarim, se igram s psičko 

in gledam televizijsko serijo, saj kasneje že imam trening v 

Hočah. Domov pridem ob sedmih in se grem učit ter delati 

nalogo. Spat hodim med deseto in pol enajsto. 

Odbojko treniram že šest let in v teh letih sem spoznala kaj 

dejansko v življenju potrebujem. Spoznala sem najboljšo 

prijateljico in prijatelje, ki mi vedno stojijo ob strani. Sku-

paj smo dosegale odlične rezultate, na primer; leta 2015 

smo bile državne prvakinje v mini odbojki, 2016 smo dose-

gle četrto mesto v mali odbojki in lani smo bile podprvaki-

nje. Kar pa je najpomembnejše pa je, da smo ustvarile 

spomine, ki jih nikoli ne bomo pozabile.           

V življenju najbolj cenim družino in prijatelje. Najlepši ob-

čutek je, ko veš, da nikoli nisi sam. Ob sebi imam ljubeča 

starša, ki me vedno vzpodbujata  in spoštujeta. Brata, ki mi 

vedno pomaga in tri prijateljice, ki si jih vsak lahko samo 

želi. Žana Halužan, Sara Ljubša in Neja Bračič mi v slabih in 

dobrih trenutkih stojijo ob strani in me ne razočarajo. Lah-

ko jim zaupam, ker vem, da me ne bodo izdale. Take prija-

telje kot so one potrebuje vsaka oseba, če želi biti srečna. 

Vesela sem, da sem jih spoznala.                                                                                             

Skozi svoje oči se vidim kot nepopolno osebo, ampak ose-

bo z velikim srcem. Čeprav se trudim biti čim boljša učen-

ka, hčerka, sestra in prijateljica, mi to včasih ne uspe, am-

pak sem v vsakem primeru  nase zelo ponosna. 

Žana Godec, 8. c 
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BASEN  

 
 

Je bil lev, 
ki iskal je vodo, 

nakar je videl gazelo. 
 

Gazela je bežala, 
a lev je lačen bil, 
zato jo je vlovil. 

 
Ne me pojesti, 

imam otroke in moža, 
ki srčno ljubim ga. Nato teči začne. 

 
Gazela mu zbeži,  

vendar je lev tokrat ne vlovi. 
 

Je lačen bil za tri,  
zato dalje jo lovi, 

vendar tokrat hrane ni. 
 

Naenkrat ga obkrožijo gazele, 
in prebutajo ga, 

tako močno, 
da pade na tla. 

 
Dan Štumberger, 7.b 

 

 

BASEN 

 

Živel je zelo ošaben lev, ki je bil kralj. Vsak teden je svoje 
sluge poslal v vas, da so pobrali denar od vaščanov. Zato 
ga ni nihče maral. Nekega dne pa je zbolel in edino zdra-
vilo za to bolezen je bila roža, ki je rasla na vrhu najvišje 
gore v vasi. Želel je, da bi nekdo od vaščanov šel po to 
rožo, a nihče ni želel. Tako je kralj, ker ni dobil te rože 
umrl ter odšel v pekel, vas pa je nato dobila pravičnega 
kralja, ki ni pobiral davkov, ter je bil prijazen. 
 
Nauk: V svoji sebičnosti smo slepi za stiske drugih ljudi. 
 
                                                                          Ana Cvetko, 7.B 
 
 
 
 
 
 
 

UČENCI USTVARJAJO ... 

 

 

 

 

ZGODBA O TIGRICI 

V džungli je živela tigrica, ki ji je bilo ime Šira. Ponoči je lovi-
la, podnevi pa je spala. Vse živali so se je bale. Vsako noč jih 
je opazovala kako so se igrale. Opazila je, da edina nima 
prijateljev. Neko noč pa jim je rekla: " Ne bom vas pojedla, 
rada bi se samo igrala." Živali so rekle: " Kako naj ti zaupa-
mo, ko nas vedno loviš?" Tigrica je rekla: "Dajte mi še eno 
priložnost." Tigrica se je izkazala in igrali so se do konca svo-
jih dni.    

   

Zoja Brezovnik, 3.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narava v okolici naše šole, Iva Ana Pečnik, 6.b 
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UČENCI USTVARJAJO ... 

GLAŽEK NESMRTNOSTI 

 

Pod lip’co je vesel, ta stari Francelj, 

»Piti ne bi smel«, veselo si je pel. 

»Eno šilce bi popil,  

en’ga in še en’ga. 

Kdo z mano bi se veselil,  

kdo bi ga rad malo spil?« 

 

Iz dneva v dan z glažkom v roki hodi- 

v popolni zablodi. 

Tuhta stari Francelj,  

kje glažek napolniti, 

kje se ga napiti? 

»Kaj delaš ata naš?« 

pravi sine Blaž. 

 

»Kaj ti treba je toliko piti, 

vsaki dan se ga naliti? 

Življenje si nam dal, 

sebi ga pa jemlješ. 

Daj, preljubi ata, 

naj bodo tvoja preostala leta zlata.« 

»Pusti glažek«, pravi coprnica Pehta, 

»pusti si živeti, 

v svojem srcu, moraš to želeti.« 

 

 

 

 

 

 

K njemu pride Gregor, ranocelnik, 

na srce zna mu zaigrati,  

na novo mu življenje dati. 

Pouči ga vaški norček Palček, 

ta veseli znalček 

pot življenja je le ena - prepletena. 

Čašo življenja si nalij, 

na novo življenje jo popij! 

Stari Francelj čaka tam pod lip’co, 

misli čudne misli o življenju. 

Se Francelj zdaj odloči,  

glažek na tla poči. 

»To tako ne more biti -  

ne morem več toliko piti. 

Naj bo dan veselje,  

ne pa le trpljenje.  

Glažek zdaj bom jaz zapustil, 

sebi bom odpustil. 

Toliko trpljenja sem zadal, 

zdaj živeti bom jaz znal.« 

Naš ata zdaj spozna,  

da novo življenje ima. 

Glažek smrti pustil je pri miru, 

življenje gre po tiru. 

Vsa dobrota je njegova, 

v vseh letih pozabljena - 

na novo prebujena. 

Pehta, Palček, Gregor,  

pa naprej po svetu,  

s poslanstvom, kot vsako leto, 

utrujena življenja spremeniti, 

na novo jih prebuditi. 

Tajra Šučur, 8.a 
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VESOLJE 
 
V vesolju lebdijo planeti, 
mimo njih pa večkrat letijo kometi. 
 
Kometi, zvezde plešejo, 
po nebu se podijo, 
skupaj se igrajo,  
lovijo in smejijo. 
 
Vesolje je cvetoč vrt, 
v njem rastejo luči, 
ki svetijo v temi. 
 
Ozvezdje je kot slika, 
ki vedno znova se rodi, 
ko vsaka zvezda zažari. 
 
Zvezde tam žarijo, 
nas ne zapustijo, 
mi jih štejemo, 
jih gledamo, 
da bi ugotovili, 
kaj skriva se za njimi. 
 
Galaksija je kot otroški svet, 
v njej vedno je nered. 
 
Vesolje je kot reka, 
ki teče daleč stran, 
nikoli ne ustavi se 
in nikoli ne obrne se drugam. 
 
Vesolje je morje, 
vedno valovi, 
v daljavi se iskri. 
 
Vesolje je tiha noč, 
ki vliva nam novo moč. 
 
Vesolje je zlato, 
zato v njem večkrat ugledamo polje, 
na njem pa žari sončno olje. 
 
Ko v vesolju svetijo se luči, 
na Zemlji zasije svetloba, 
ki ljudem daje moči. 
 
V vesolju mi živimo, 
zato ga osvetlimo, 
naj vsak od nas bo svetla luč, 
da ga ne izgubimo. 
 
Tinkara Soršak, Ema Doberšek, Špela Hojnik,  
Anika Plohl, 6. c 

 
 

DEDEK! 

Čigava je hiša na koncu vasi? Že dolgo sameva in še komaj 

stoji. So vrata zaprta, zvečer ni luči, iz dimnika tudi se več ne 

kadi. Ampak ni prazna, vam rečem da ni! V tej hiši še vedno 

moj dedek živi. Nihče ga ne sreča, nihče ne gre tja in tudi 

poštar mu več pisma ne da! Občutek imam da v tej hiši stra-

ši, ampak dedku ni mar dokler lepo spi! 

Kristjan Lamut ,7.c in Miha Sreš, 7.c 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEČNI SPOMINI 

Večni spomini so spomini,ki nikoli ne zbledijo. So od ljudi,ki 

ti dajejo moč in jih pozabil nikoli ne boš .To so najljubši spo-

mini,ki nam polepšajo dni, ko smo sami in ne vemo kaj bi in 

se spomnimo na vse tiste dni s prijatelji ob sebi. To so naj-

svetlejši utrinki v našem srcu, ker so spomini nekaj dragoce-

nega, nekaj česar nikoli ne želimo izgubiti, saj smo jih preži-

veli s tistimi,ki jih imamo najraje in imajo v našem srcu prav 

posebno mesto. Večni spomini lahko oživijo najlepše trenut-

ke in nas vedno znova spomnijo na osebe,ki nam stojijo ob 

strani. Torej to so večni spomini,ki ne zbledijo in ne izpuhtijo 

iz naših src. 

Kristjan Lamut 7.c in Miha Sreš 7.c 

 
 
 
 
 

UČENCI USTVARJAJO ... 
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VESELE PRAZNIKE IN SREČNO 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADVENTNI ČAS 
 

To je čas pričakovanj, 
ljubezni, sreče in miru, 

čas topline in želja, 
brez grenkobe in skrbi. 

 
Skupaj se že veselimo 

prazničnih teh dni, 
da se v nas končno prebudi, 

tisto kar v nas še spi.  
 

V adventu skupaj  
svečke zdaj prižgimo, 

se ljubezni skupaj prepustimo, 
skupaj zdaj v adventu zaživimo. 

 
Zdaj nestrpno vsi otroci, 

pričakujejo obisk teh dobrih mož 
in se veselijo, 

da jim padejo v objem. 
 

Katarina Mahutović, 6. c, Ana Čelan, 6. c 

 

Izdelki učencev OPB-ja: 

OPB ZGORNJA POLSKAVA 

 

V podaljšanem bivanju na Zg. Polskavi so učenci 1. decem-
bra otvorili praznično vzdušje z adventnimi koledarji, ki so 
jih s pomočjo učiteljic izdelali otroci. V njih jih vsak dan 
pričaka sladko presenečenje in zanimiva naloga, ki ju pri-
pravi Božiček. Če se sprehodite po šolskih hodnikih in zelo 
dobro prisluhnete, boste slišali cingljanje zvonov, ki krasijo 
hodnik. Na oknih jedilnice lahko opazujete srni in srnjaka v 
zimski idili, v avli šole pa se lahko sprehodite pod zvezdna-
tim nebom. Ker pa se poslavljamo od jeseni in nestrpno 
pričakujemo sneg, so učenci izdelali snežaka, ki ponosno 
krasi vrata drugega razreda, venčke, sovice, ptice in novo-
letne jelke. Če nas obiščete, vam ponosno pokažemo še 
kakšen izdelek.  
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Zima-sanke-pes-:Anika Plohl 6.c 
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V PRIČAKOVANJU PRAZNIKOV 

Učenci 3. b razreda smo bili med šolskim letom zeloooo pridni. Pridno smo usvajali znanje iz poštevanke, računali, brali, 

pisali, raziskovali vesolje…upajmo, da nas obišče dobri mož in nagradi z darili. 

  

 

Zima: Katja Slatinšek Žitnik 7.c 
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VESELE PRAZNIKE IN SREČNO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želimo vam čarobne praznike z vašimi najdražjimi in 

srečno  2018! 
 

 

 

 

Učenci in učitelji z ravnateljico ter ostali delavci OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, po-

družnice Zgornja Polskava in podružnice Pragersko 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=l0tsvJQ4uVvXlM&tbnid=eY-YcJ75ecoHzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.squidoo.com%2Ffree-winter-clip-art&ei=u8uUUpeKFYblswaMm4HQCw&psig=AFQjCNHDZiP4Megrt1gCaS1rlboRwD88y

