
  

 

Ingoličev 

šolski dnevnik 

Številka 14 2019/2020 ŠOLSKI ČASOPIS 



2 

 

2004     2005     2006    2007     2008 

300,00

200,00

100,00

V tej številki: 

VSEBINA  

KAZALO VSEBINE  2 

UVODNIK 3 

POPESTRIMO ŠOLO  9 

EKO ŠOLA 10 

DEBATA  11 

GLASBENA OLIPIJADA  12 

TEDEN PISANJA Z ROKO  13 

E-TWINNIG ŠOLA 13 

ERASMUS+ 14 

VALETA 29 

DOGODKI, PRIREDITVE 

PESMI IZ KARANTENE  4 

1. TRIADA  5 

2. TRIADA  8 

KORONA ROJSTNODNEVNA 
ZABAVA 

11 

3. TRIADA 15 

LIKOVNI IZDELKI  16 

PEVSKI ZBORI NA DALJAVO  26 

STRIP 30 

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 

Izdelki na naslovnici:  

Zoja Frim, Iva Strnad, Jakob Šetar, 4. b 
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UVODNIK  

KOLOFON 

NOVINARJI |prispevki učencev in učiteljev 
 
UREDNICA, RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE| Mateja Pučko Erhatič, prof. slovenščine  
 
FOTOGRAFIJE | arhiv šole  
 
ŠOLSKI ČASOPIS dostopen na | http://www.ingoliceva.si/  
IZDAJATELJ | OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava | junij 2020 

Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci in vsi bralci Ingoličevega dnevnika.  
 
Dolgi poletni dnevi, dobro opravljeno delo v šoli, zaključene ocene in nova številka šolskega 
časopisa nam nakazujejo, da se šolsko leto – čeprav nenavadno in prav posebno  -  izteka.  
V mesecu septembru smo z nasmehom in z velikimi načrti vstopili v novo šolsko leto. Vsi de-
lavci šole smo si prizadevali, da vam je bilo bivanje v šoli prijetno, da smo vam zagotavljali 
varnost in ustvarjalno okolje za pridobivanje znanja ter pogoje za zdravo rast mlade osebnosti. 
Mi odrasli dobro vemo, da je učitelj tisti, ki prime učenca za roko, mu odpre duha, se dotakne 
srca in ga vodi v prihodnost.  
Vso delo nam je šlo po načrtih in predpisih do meseca marca, ko je v naša življenja posegla 
pandemija, zaprla šolske duri in je izobraževanje teklo po čisto drugih tirnicah, ki smo jih krojili 
sproti, v skladu z državnimi navodili in smernicami. Skupaj zmoremo velike stvari in zmogli 
smo prebroditi krizo, ki je prinašala toliko strahov in negotovosti. 
Kljub nenavadnim pogojem z omejenimi možnosti smo izvedli pouk, dneve dejavnosti, številne 
projekte, raziskovalne naloge, tekmovanja, prireditve … Dokazali ste mnogo usvojenega zna-
nja, dosegli številna priznanja, pokale, pohvale ...  Tudi zlatih ne manjka. Za vse vam iskreno 
čestitam. 
V času šolanja od doma ste učenci spoznali, da je možnost obiskovanja šole neprecenljiva do-
brina, da je čas v šolskih klopeh dragocen in ne sam po sebi umeven. Bogatejši smo za spozna-
nje, da je življenje krhko in da je zanj potrebno mnogo nesebične ljubezni, predanosti, pogu-
ma in preprostih besed kot so kruh, ljubezen, dobrota, hvaležnost, spoštovanje ...  
Dovolite še iskreno zahvalo za izjemen čas, ko smo se skupaj učili, si pomagali, se spodbujali v 
učenju na daljavo: 

 najprej vam, učenci, za odgovorno opravljene zaposlitve, ki so jih za vas pripravljali 
učitelji; 

 vašim staršem, ki so vam pomagali, ko niste zmogli sami ali pa ste potrebovali kanček 
spodbude; 

 vam, spoštovani sodelavci, hvala, da smo znali in zmogli tudi v času pandemije omogo-
čiti pogoje za  izobraževanje na daljavo vsem učencem naše šole, da bomo lahko zaklju-
čili šolsko leto in bodo učenci odšli na zaslužene počitnice.  

 
Iskrena hvala učencem in učiteljem, predvsem pa mentorici Mateji Pučko Erhatič, za vse pri-
spevke, zbrane v glasilu.  S pisano besedo, fotografijami in risbami  ste nas popeljali v svoj svet 
ustvarjalnosti in domišljije.  
In predno vam rečem SREČNO, še želja in naročilo: ostanite zdravi, upoštevajte vse ukrepe, da 
se bomo lahko septembra vrnili v šolske klopi.  

 
Vaša ravnateljica: 

                                                                                                         Danica Veber 

 

 

ŠOLSKI ČASOPIS  

 

učencev in učiteljev  

OŠ Spodnja Polskava, 

podružnice Zgornja 

Polskava in  

podružnice Pragersko 
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   PESMI IZ KARANTENE 

KORONA V SLOVENIJI 

 

Korona, korona, korona, 

uničila si nam življenje, 

korona, korona, korona,  

karantena je eno samo trpljenje. 

 

4. marca 2020, 

potrd'li smo prvo okužbo, 

60-letnik iz Maroka, 

'z Italije prišel je v SLO družbo. 

 

V Italiji so medtem že imeli, 

skupaj korono in gripo, 

karantena je b'la res ful stroga, 

iz hiše smel' niso, zaboga. 

 

12. marca 2020, 

okužbe se kar že vrstijo, 

kar 96 primerov, 

razglasijo epidemijo. 

 

14. marca 2020, 

prvo smrtno žrtev dobimo, 

iz doma starejših občanov 

od 78-letnika se poslovimo. 

 

16. marca 2020,  

ustavi se javno življenje, 

vse šole, lokale, bazene, 

zaprejo, to res je trpljenje. 

 

In ko so zdaj šole zaprli, 

se šolamo kar na daljavo, 

videoklici pa še več 100 mailov, 

to mučenje res je že pravo. 

 

Maske odgovorno nosimo, 

razdalje se pridno držimo, 

razkužujmo in umijmo si roke, 

držimo po navodilih se stroke. 

 

Če imamo vse znake korone 

kašljamo in povišano 'mamo, 

pokličemo hitro zdravnika, 

 testirat se gremo in pika. 

 

 

Je tu april trideseti, 

ukrepov veliko sprostijo, 

avtopralnice, servisi, tehnika, 

na seznam takrat se uvrstijo. 

 

4. maja 2020,  

še nekaj stvari dovolijo 

frizerji in cerkve, trgovine vse, 

skor' tak je že kot pred pandemijo. 

 

14. maja 2020 prekličejo  

tud' pandemijo,  

a enaintrideset'ga maja  

šele te ukrepe sprostijo. 

 

18. maja 2020,  

že šole se hitro odprejo, 

za prvo triado veselo, 

z nasmehom v šolo že grejo. 

 

Ostali razredi pa gremo  

v šolo pač malce kasneje, 

25. maja devetošolci, 

1. in 3. junija pa cela šola  

se že smeje. 

 

Čeprav je skor' vse že odprto, 

mor'mo upoštevat ukrepe, 

da nam ta korona ne uide, 

posledice ne bi b'le lepe. 

 

Dva protikoronska paketa 

zdaj nehala bosta veljati, 

med krizo želela država 

ljudem vsem res pomagati. 

 

Takrat bodo tud' tiste bone 

turistične res že razdelili, 

turizem je čisto na tleh, 

bi nekaj prihodka dobili. 

 

Letala po zraku letijo, 

po Sloveniji veselo frčijo, 

da zmago vsi proslavimo, 

saj 1. val sarsa je mimo. 

 

 

Imamo  več 100 smrtnih žrtev, 

1.500 okuženih je potrjeno, 

za take res male številke, 

ne sme nam zdaj biti vseeno. 

 

Verjamem, da če bomo resno, 

ta virus do konca vzeli, 

držali se bomo ukrepov, 

korono v roke prevzeli. 

 

Slovenija, bravo, resnično, 

ta virus si resno vzela, 

smo eni od najbolj uspešnih, 

ki male številke je 'mela! 

 

Korona, korona, korona, 

uničila si nam življenje, 

korona, korona, korona,  

karantena je eno samo  

trpljenje. 

Sergeja Vogrinec, 9. b 

 

KARANTENSKA 
 

Od marca do aprila, 

Od marca do aprila, 

za računalnikom meni hrbet se 

zvija, 

do aprila od marca, 

do aprila od marca, 

v šoli sameva moja omarca. 

 

Še maj, cel maj! 

Še maj, cel maj! 

O zakaj, o zakaj! 

Vso poletje, 

vso poletje, 

na travnikih samevalo bo cvetje. 

 

Še veliko časa bo minilo,  

preden iznajdejo cepivo! 

Kar pripravimo novo milo, 

saj to ne bo hitro minilo! 

 

Niko Tomac, 9. a 
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  1. TRIADA  

1. B 

 

»Muceki«  iz 1. b smo razmišljali, po čem nam bo to šolsko 
leto ostalo še v posebnem spominu. 
 
- Postali smo čisto pravi šolarji in končno nam pred kosi-
lom ni bilo več potrebno počivati. 
Spoznali smo nove prijatelje  in učiteljice. 
- Več znamo in se radi učimo, saj smo spoznali vse velike 
tiskane črke. Naučili smo se brati in pisati ter računati do 
20.  
- Veliko smo ustvarjali, se igrali zunaj in raziskovali naravo. 
- Obožujemo gibanje v telovadnici, saj smo spoznali nove 
športne igre. 
- Radi jemo, ker naše kuharice odlično kuhajo, še posebej 
dobri so čufti. 
-  Vsako jutro smo brali zgodbice in se veliko hecali. 
- Ker smo pridni, nam je Božiček v šoli pustil darila.  
- Med odmorom lahko poslušamo glasbo, ker smo dobili 
nov zvočnik. 
- Dobili smo nova igrala, a jih dolgo nismo mogli uporab-
ljati, ker je bila epidemija. 
- Zaradi korone smo se morali šolati na daljavo. Po povrat-
ku se je veliko spremenilo. Po celi šoli imamo narisane črte, 
malico jemo v razredu, veliko si umivamo roke in pazimo 
na varnostno razdaljo. 
 
Srečni smo, da smo šolsko leto lahko zaključili v šolskih 
klopeh in s prijatelji. Srčno si želimo, da bi tako začeli tudi 
novo. Držimo pesti! 

 
1. C 

USTVARJANJE V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO 

 
Letošnje šolsko leto je bilo za učence prvih razredov prav 
posebno, saj smo prvič prestopili šolski prag in slišali šolski 
zvonec. Kot nam je povedala učiteljica, pa je bilo preteklo 
šolsko leto posebno tudi zaradi razglašene epidemije, ki je 
naše šolanje iz učilnic nepričakovano preselila v naše do-
move.  
V času šolanja na daljavo smo nadaljevali z učenjem bra-
nja, pisanja in računanja, mnogo časa pa smo posvetili tudi 

razvijanju naše domišljije ter ustvarjalnosti. Nastali so ču-
doviti izdelki, ki jih v našem šolskem časopisu predstavlja-
mo tudi vsem vam.  Poglejte, kakšni umetniki smo postali 
in česa vse smo se že naučili.  
                                            Učenci 1. c z učiteljico Vanjo Böhm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Popović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melani Vinkler    Nika Majer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Topolovec    Lily Škoda  

 

 

 

 

 

 

 

Lia Koren  
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IZDELKI DELA NA DALJAVO 

1. A 

EKO IZDELKI 

David Lekić     Julij Soršak Krivačić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Hebar 

 

 

2. D 

KORAK K SONČKU 
 
Učenci 2. d smo se letos vključili v projekt » Korak k Son-
čku ». Cilj projekta je sprejemanje in razumevanje drugač-
nosti.  
V razredu smo se najprej veliko pogovarjali o tem kaj je to 
drugačnost, kdo je drugačen, zakaj se nam nekdo zdi dru-
gačen… Nato smo prebrali nekaj pravljic. Med njimi prav-
ljice Igorja Plohla z naslovom Lev Rogi, Lev Rogi najde sre-
čo, skozi katere je avtor povedal svojo življenjsko zgodbo. 
Nato smo prebrali še Veveriček posebne sorte, avtorice 

Svetlane Makarovič, kjer opisuje posebnega veverička, ki 
ima cerebralno paralizo. Postavljalo se nam je veliko vpra-
šanj!  O tem ali so ti ljudje res tako drugačni kot si mi misli-
mo, da so, kako samostojno živijo, kako vozijo avto, kako 
plavajo… 
In ker smo letos imeli to srečo, da je med nami bil prav 
poseben javni delavec, smo ga povabili v razred. Gospod 
Matej ima namreč umetno nogo in nam je iz prve roke od-
govoril na vprašanja. Najprej nam je povedal svojo zgodbo, 
nato pa je z velikim veseljem odgovarjal na vsa naša vpra-
šanja. Od tega, kako je opravljal izpit za avto, kako plava, 
kako hodi, ali ga kaj boli … S seboj je imel tudi plavalno no-
go oz. protezo, ki je drugačna od noge s katero hodi. To 
nogo smo lahko potežkali in si jo od blizu pogledali. Pokazal 
nam je, kako si nogo namesti, kako si obuje čevelj in kako si 
je svojo protezo popestril z nalepkami. Gospod Matej nas 
je opozoril, da moramo res vedno biti pozorni v prometu, 
ne glede na to, kako smo v prometu udeleženi. S svojo do-
bro voljo in optimizmom nas je nagovoril, da naj vztrajamo, 
ko se česa lotimo. Nič hudega ni, če nam ne uspe v prvo. 
Pomembna je vztrajnostjo, potrpežljivost, dobra volja, opti-
mizem in zadani cilj lahko dosežemo. Hvaležni smo za to 
izkušnjo!  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. d z učiteljico  

 

 

3. B 
 
POČITNICE 3. B RAZREDA 
 
- Želim sil, da gremo na morje in da bom lahko letos skakal 
po trampolinu. (Tilen Turner) 
- Med počitnicami si želim, da gremo na morje. Da bi se 
veliko kopal in preživel čim več časa z družino in prijatelji. 
(Jaka Kukovica) 
- Letos bom med počitnicami trikrat šel na morje. Enkrat 
grem z babico, dedkom in sestrično v Izolo, drugič grem na 
letovanje v Punat. Tretjič grem z mamo, atijem in bratom 
na otok Rab, v kamp Zidane. Ostali čas bom doma, ali na 
kakšnem izletu. (Leonard Červek Roškarič) 
- Med počitnicami si želim, da pride k meni sestrična Larisa 
in da pri meni prespi vsaj deset dni ali več. Želim si tudi, da 
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bi šli čim prej na Jezersko. (Lana Javornik) 
- Letošnje počitnice želim doživeti tako:  
Šla bom na letovanje, kjer se bom vozila z ladjo. In to brez 
staršev. Samo moj brat Žiga bo z mano ter prijatelja Ajda 
in Gašper. Komaj čakam, da grem na morje s prijatelji in 
brez staršev. (Taja Klajderič) 
- Med počitnicami si želim, da bi šel kampirat s prijatelji in 
da bi se tam zelo zabavali. (Urh Lozinšek) 
- Želim si, da grem čim prej na Dugi otok, kjer se bom za-
baval v vodi. Iskal bom školjke in lovil ribe. (Kian Strelec) 
- Želim si, da bi počitnice preživela na toplem in na morju. 
Ker pa letos ne gremo na morje, bom cele počitnice preži-
vela kar v domačem bazenu. Želim si tudi, da bi bili vsi 
zdravi in srečni, saj ni važno, če greš na morje, pomembno 
je, da preživiš veliko časa z družino in ostaneš zdrav. (Nuša 
Juršnik) 
- Med počitnicami gre cela moja družina na morje. S seboj 
bomo vzeli napihljiva igrala, kot so delfin, samorog, napih-
ljiva blazina in deli vodnega stola. Nekaj mi pravi, da bodo 
to najboljše počitnice na Pagu, kar sem jih imela do sedaj. 
(Neža Rečnik) 
- Želim si na morje , da bi se tri dni kopal, potem pa bi šli 
na največji zipline v Sloveniji. (Tadej Rebernak) 
- Želim si v Straško. Res. Tam bom vzel skiro in želim si, da 
bi imeli vodna igrala in palačinke. (Nejc Rečnik). 
- Želim si, da gremo na morje, na obisk in da bi pojedla 
veliko sladoleda. Želim si, da bi bilo lepo vreme in da bo-
mo vsi srečni.  (Nika Juhart) 
- Želim si, da bi že prišel moj rojstni dan, da se bom kopal 
pri babici in kolesaril. (Nik Cecelja) 
- Želim si, da bi bil med počitnicami zdrav in da gremo na 
morje. Upam, da gremo v mobilno hišico in ne v apartma 
in ne z avtodomom. (Tai Fištravec) 
- Želim si, da bi bil zdrav in da bi se med počitnicami zaba-
val na morju. (Nejc Petek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. C 
Kako sem se naučil/a voziti kolo 
 
Najprej, ko sem začela voziti kolo, me je držal ati in jaz sem 
poganjala pedala. Čez teden dni, ko sem to že osvojila, mi 
je ati na kolo pritrdil palico in jo je držal, medtem ko sem 
jaz vozila kolo. Ko sem tudi to znala, sem počasi dobila 
večje kolo. Ko sem že samostojno poganjala kolo, mi je ati 
naredil več poligonov. Ko sem jih samostojno prevozila, 
smo se skupaj z družino odpravili na vožnjo s kolesi. 

Melanie Ačko, 3. c 
 
Mami mi je povedala, da sem z učenjem vožnje s kolesom 
začela pri štirih letih.  Takrat sem gledala svojo sestrico 
Alino, kako se vozi s svojim kolesom. Tega sem si želela tudi 
jaz. Dobila sem novo roza kolo. Mami in ati sta vsak dan 
posvetila veliko časa mojemu učenju. Držala sta me za zad-
nji del kolesa in me zaščitila pred padci. Trenirali smo vsak 
dan več mesecev, vse dokler nisem vozila kolo sama. Ta 
dan je bil ponedeljek. Od torka dalje sem se ponosno vozila 
in bila sem srečna. Mami in ati pa sta bila zadovoljna, ker 
mi je uspelo. 

Aneja Mesarič, 3. c 
 
Pri učenju vožnje s kolesom, mi je več dni pomagal ati. Po-
magal mi je tako, da me je držal za sedež. Ampak vsak dan 
sem ga manj potrebovala. Nekega dne, me je mama prišla 
pogledat. Takrat sem se zapeljala sama brez atijeve pomo-
či. No, in tako sem se jaz naučila voziti kolo.  

Vesna Herlič, 3. c 
 
Nekega dne mi je oče  z mojega kolesa odstranil pomožna 
kolesa. Poskusit sem moral voziti kolo brez pomožnih koles. 
Nikakor mi ni uspelo. Mami me je zato med počitnicami 
prijavila na tečaj vožnje s kolesom v Slovenski Bistrici. Men-
torica Katja me je hitro naučila voziti kolo. Sedaj se z oče-
tom veliko voziva okoli Pragerskega. 

Jakob Fingušt, 3. c 
 
Kolo sem se začela učiti voziti, ko sem bila stara tri leta. Na 
začetku sem vozila poganjalec, s pomočjo katerega sem 
pridobila ravnotežje. Pri petih letih sem prvič vozila kolo. 
Na začetku so me pri tem držali starši, kasneje pa to ni bilo 
več potrebno. Vožnja s kolesa zame ni bila več težava in ob 
njej sem se zabavala. 

Daša Čelan, 3. c 
 
Moje prvo kolo 
Osemindvajsetega avgusta sem za rojstni dan dobil prvo 
kolo. Kupil mi ga je ati. Kolo je bilo modro, belo, rumene 
barve. To kolo je imelo pomožna kolesa. 

Tijan Gajšek, 3. c 
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2. TRIADA 

3. E 
 
V 3. e razredu smo v času dela na daljavo veliko ustvarjali, 
pisali, risali in izdelovali. Postali smo pravi mali umetniki, 
saj smo izdelali čudovite izdelke iz raznovrstnih materia-
lov. Tako smo za eko dan izdelali čudovite eko izdelke iz 
odpadne embalaže, pri katerih smo uporabili raznovrstni 
material. Pri spoznavanju okolja smo govorili o sadovnjaku 
in sadnih drevesih ter o vrtu in polju. Pri likovni umetnosti 
smo povezali usvojeno znanje in ustvarili prave sadne in 
zelenjavne mozaike. Nismo pa pozabili tudi na našega Pa-
savčka. Tudi v času dela na daljavo smo zanj ustvarjali raz-
novrstne pesmice in uganke ter tako ozaveščali pomen 
varnostnega pasu ter upoštevanja cestno prometnih pravil 
in predpisov. Tara Pšeničnik in Erik Rampre sta zanj zapisa-
la pesmico in uganko.  Udeležili smo se tudi projekta z 
naslovom »Metulj upanja«, kjer smo iz barvnega papirja 
izdelali metuljčke ter jih poslali v svet z upanjem na vese-
lje, srečo, mir in zdravje. 

 
Zapisala:  

Suzana Mlakar  
 
 
 
 
 
 
 
Erik Rampre  
 
 

 
 
 
 
 
 
Luka Knuplež  
 
 

Tara Pšeničnik                             Lili Lubej  

4. B 
 
Učenci 4.b in njihove družine so boj proti Koronavirusu 
vzeli zelo resno … 
Jaz in moja družina pomagamo premagati Koronavirus ta-
ko, da se izogibamo stikov z drugimi in ne hodimo na javne 
površine. Ko gre ati v trgovino, nosi masko in rokavice. Red-
no si umivamo roke in telo in ne hodimo k drugim na obi-
ske. Upam, da nam bo uspelo premagati Koronavirus.                                                                           
     Mihael Topolovec, 4. b 
 
Koronavirus nam je spremenil življenje. Moja družina in jaz 
ostajamo doma in smo doma zelo aktivni: tekamo okoli 
hiše, se igramo na svežem zraku na dvorišču in hodimo na 
sprehode. Ati hodi v trgovino enkrat na 14 dni. Hrano in 
živila iz trgovine damo v karanteno za štiri dni. Ne hodimo 
na obiske k prijateljem in sorodnikom, niti k babici in ded-
ku. Ker se ne moremo videti, se pogovarjamo po telefonu. 
Jemo zdravo in se veliko gibamo, da bi bili bolj odporni. Če 
kašljamo ali kihamo, to delamo v rokav. S tem, ko se drži-
mo navodil, pomagamo sebi in drugim.   

  Iva Strnad, 4. b 
 
Mi pomagamo tako, da razkužujemo roke in stanovanje. 
Kadar gresta starša v tgovino, nosita masko. Redno hodimo 
na svež zrak. Ne družimo se z nikomer in pazimo drug na 
drugega. 

                                      Gaja Šilec, 4. b 
 
Ko si matematika  in likovna umetnost podata roke 
 
Simetrija je povsod okoli nas. Ni povezana samo z matema-
tiko. Da lahko simetrijo uporabimo pri likovni umetnosti ali 
celo pri igri s kockami, so dokazali učenci 4.b. 
Simetrično lahko zapišemo tudi svoje ime.  
Uporabimo list papirja, ki ga prepognemo in s pisanimi čr-
kami zapišemo svoje ime na eno stran, nato še simetrično 
na drugo.  Če ime pobarvamo s pisanimi barvami, nastane 
fantazijsko bitje. 
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Športni dan 
 
Zbudila sem se ob osmih in pogledala na spletno stran 
šole. Videla sem, da imamo danes športni dan, zato sem 
se oblekla in si umila zobe. Poklicala sem babico in jo vpra-
šala ali želi iti zraven. Seveda je rekla ja. Hitro sem si spaki-
rala še nahrbtnik in se odpravila k babici, da lahko začneva 
s pohodom. Prečkali sva železniški prehod in se odpravili 
na Spodnjo Polskavo, potem pa se vrnili domov. Med pot-
jo mi je babica povedala različne zgodbe iz njenega otroš-
tva in me naučila veliko o rastlinah. To mi je bilo še pose-
bej všeč. Nabrale sva tudi nekaj rastlin, da sem iz njih lah-
ko izdelala srce. To je bil športni dan v času pouka na da-
ljavo, zato sem napisala še poročilo in vse poslala učitelju. 
Vesela sem bila, da sem imela športni dan skupaj z babico. 

Tonka Soršak, 4. c 
 

Utrinki z delavnic Popestrimo šolo 
 
V tem času nam žal ni uspelo izvesti vseh načrtovanih de-
javnosti, smo pa v obdobju od januarja do marca izvedli 
dejavnosti povezane z zimsko in pomladno tematiko, slo-
venskim kulturnim praznikom, dnevom zaljubljencev in 
pustom. Nastale so kape z vzorčki in puhastimi cofki. Iz wc 
tulcev so nastali snežaki z naušniki in samorogi z zlatim 
rogom ter volneno barvasto grivo. Lotili smo se izdelave 
snežink, da bi priklicali prave snežinke, pa nam žal ni uspe-
lo. Slovenski kulturni praznik smo obeležili z izdelavo slo-
venskih zastav na paličici in tako dokazali pripadnost svoji 
državi. Za naše najdražje smo ustvarili bleščeče srčke. Z 
različnimi maskami, ki smo jih izdelali, smo se pripravljali 
na pustne dogodivščine. S pomladjo so v ospredje prišle 
različne rožice. Lotili smo se izdelave lončka s tulipani ter 
izdelali pisane ptičke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ker je bil zimski čas zelo primeren za branje pravljic, smo jih 
z veseljem poslušali. Pravljica Malo drugačen pingvin nas je 
opozorila na sprejemanje drugačnosti. Pripravljenost po-
magati smo spoznali pri branju pravljice Snežaki imajo naj-
raje zimo, na potrpežljivost nas je opomnila pravljica Sneg. 
Preučevali smo življenje našega največjega pesnika France-
ta Prešerna. V knjigi z naslovom Lisičja zgodba, smo spoz-
nali zvito lisico Lenušo ter se naučili Kako je bila pregnana 
zima. Pomladna zgodbica z naslovom Zvonček in stržek 
prikličeta pomlad, nas je seznanila z znanilci pomladi in 
prebujanjem narave. Seveda smo komaj čakali, da smo 
naše junaki izdelali.  
Veliko časa smo namenili različnim gibalnim igram. Ravna-
nja z denarjem smo se učili skozi igro Monopoly junior ter 
skozi zanimivo igro spoznavali našo domovino Slovenijo. 
Preizkusili smo se v različnih igrah z igralno kocko. Izdelova-
li smo si svoje igrače, in sicer avtomobil na veter, tauma-
trop in hišico za frnikole. Na različne načine smo uporabili 
lesene kocke, se preizkusili v sestavljanju Gogix kock in 
sestavljali sestavljanke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iz neuporabnih volnenih rokavic smo si sešili različne poša-
sti. Nastajali so tudi različni srčki, medvedki in zajčki. Sešili 
smo si tudi trenutno najbolj zaželene »scrunchie« gumice 
za lase in peresnice. 
Sami smo si pripravili tri različne zdrave namaze, in sicer 
medeni, jajčni ter korenčkov namaz. Za učence najbolj zani-
miva je bila izdelava sladkih mini pit z različnimi nadevi, saj 
so si nadev lahko sestavili po svoji želji.  Da bomo starše 
lahko presenetili s pripravo kosila, smo se naučili skuhati 
špagete in pripraviti omako iz mletega mesa. V pustnem 
času smo se lotili izdelave odličnih vanilijevih mišk in pri-
pravili zelenjavno mineštro s cmočki ter se posladkali z 
browniji. 
Vrtičkarji smo spoznavali posušena zdravilna zelišča, ki smo 
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jih tipali, vonjali in prepoznavali tudi z zavezanimi očmi. 
Skuhali smo različne čaje. Za krepitev našega zdravja v 
zimskih mesecih smo spoznali mikrozelenjavo in posejali 
krešo, izdelali zeliščne bonbone za lajšanje težav z vnetim 
grlom ter pripravili sadno solato z veliko vitamini. Spozna-
vali in prepoznavali smo različne rastline, ki smo jih iskali 
tudi v mreži besed. 
Ogledali smo si pripravljene predstavitve v programu 
Power Point, ob katerih smo se naučili veliko novega. Lotili 
smo se tudi reševanja interaktivnih nalog, spoznavanja 
zemljevidov s pomočjo Google Mapa in spletnega iskanja 
podatkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavni smo bili med zimskimi počitnicami. Pripravili smo 
pustno obarvani delavnici, kjer smo izdelovali pustne mas-
ke, rajali in plesali, izbirali najbolj smešne in zanimive pust-
ne maske, se igrali ter se udeležili pustne povorke na 
Spodnji Polskavi. Največ navdušencev se je zbralo na lego 
delavnici, kjer smo sestavljali različne predmete iz lego 
kock. Spoznali smo, da lahko lego kocke uporabimo tudi za 
različne športne igre. Podali smo se tudi v šolski kino. Naj-
prej smo si izdelali kino vstopnice ter posodice za kokice. 
Nato smo pokazali vstopnico ter se v pravem filmskem 
vzdušju podali na ogled animiranega filma. Dan smo za-
ključili z gibanjem v telovadnici. Preživeli smo pester te-
den, v katerem smo doživeli marsikaj novega in se družili 
ter sklepali nova prijateljstva.  
Zainteresirani učenci od 7. do 9. razreda so na zadnji dan 
zimskih počitnic podali na ogled največje tovarne v občini 
Slovenska Bistrici, tovarne Impol. Ob prihodu smo se po-
čutili kot pravi delavci, saj smo dobili garderobne omarice 
ter zaščitna sredstva. Na glave smo nadeli čelade in oblekli 
odsevne jopiče. Sledil je ogled filma o podjetju. Nato je 
sledil ogled oddelka za razvoj, ker smo pridobili osnovne 
informacije o tem, kako poteka razvoj novih izdelkov in o 

poklicih, ki jih v njihovem podjetju potrebujejo. V Alumobi-
lu smo si nato ogledali, kako izdelujejo dele za avtomobil-
sko industrijo. Procese stiskalništva in valjarništva pa smo 
spoznali v Impol FT, kjer nastaja aluminijasta folija, ki se 
nato uporablja pri najrazličnejših izdelkih. 

 
 
 
 
 
Izvajalka 
projekta 
Popestri-
mo šolo 
Simona 
Turner 
 

EKO, zmoremo in znamo! 
 
V Ekošoli učence spodbujamo k odgovornemu in kritične-
mu razmišljanju o odnosu do okolja. Zato smo tudi v to 
šolsko leto zelo zavzeto vstopili z zbiranjem papirja, pripra-
vo in namestitev EKO opozoril za izklapljanje računalnikov 
in monitorjev ter nameščanje opozoril pri umivalnikih za 
varčevanje z vodo. Prav tako smo, ponovno, razveselili ne-
kaj zavetišč in njihovih živalskih prijateljev, saj smo zbirali 
prostovoljne prispevke v obliki hrane in ostalih potrebnih 
pripomočkov. Vse do zaprtja šol, smo zbirali kartuše, toner-
je in plastične zamaške. V nekaterih razredih so se že usta-
novili EKO detektivi, ki so budno nadzirali pravilno ločeva-
nje odpadkov. Zagotovo bodo s svojim delom nadaljevali v 
prihodnjem letu. Prav tako smo sodelovali v projektu » 
Hrana ni za v tja v en dan«, kjer so učenci tekmovali kdo 
zavrže manj hrane. Učenci so pridno sodelovali v EKO bralni 
znački in jo opravljali tudi v času šolanja od doma. Zaradi 
epidemije letos nismo izvedli čistilne akcije » Očistimo naš 
kraj«, smo pa učiteljice nagovorile učence, da očistijo bliž-
njo okolico doma ter ustvarijo poljuben EKO izdelek. Devet-
ošolci in sedmošolci so si ogledali posnetek o globalnem 
segrevanju ter o tem diskutirali in iskali možne rešitve. Epi-
demija je zagotovo vplivala na EKO dogajanje in življenje na 
šoli ter s tem na dejavnosti, ki jih nismo uspeli izvesti. Pa 
vendar nam je drugačen način življenja pokazal, da znamo 
in zmoremo živeti EKO. 
Kdove, morda nas je naša Zemlja s pomočjo COVID-19 žele-
la opozoriti nase, kajti s tem, ko se je naše življenje upoča-
snilo, si je Zemlja vsaj malo opomogla.   
 

Ocena filma: Žejni svet (La soif du monde) 
 
Žejni svet je priznan dokumentarni film režiserja in fotogra-
fa Yanna Arthus-Bertranda, ki se ukvarja predvsem s foto-
grafijo in ustvarjanjem filmov, ki prikazujejo kako človek 
vpliva na biotsko razvitost in onesnaževanje okolja. Doku-
mentarec je izšel 12.3.2012 v francoskem jeziku. Prevod in 
podnapise pa so pripravili zaposleni na Biotehnični fakulteti 
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v Ljubljani.  
Film je posnet na različnih predelih sveta, kjer so omejeni 
z vodnimi rezervami, ne dostopajo do čiste, pitne vode ali 
imajo težave v gospodarstvu zaradi pomanjkanja vode, ki 
je neposredna posledica za klimatske spremembe, segre-
vanje našega planeta. Na kontinentih kot so Afrika, v ne-
razvitih delih Azije, je voda zelo velik problem. Veliko ljudi 
v svojem življenju sploh ni pilo čiste vode, temveč jo zaje-
majo iz rek, močvirji, ki so zaradi nerazvitosti po navadi 
okužena s fekalijami. 
Po drugi strani pa je v filmu bil prikazan vzrok za onesna-
ževanje voda. To je močna industrija, na primer na Kitaj-
skem. Tam je izdelana večina stvari, ki nas obkrožajo. Veli-
ko industrijskih obratov še do pred kratkim ni poznalo 
filtrirnih naprav, s katerimi bi zmanjšali verjetnost za še 
večje onesnaževanje in nenadzorovano izpuščanje odplak 
v naravo. Drug dejavnik za onesnaževanje pa je tudi kme-
tijstvo. Velik vir voda na Zemlji je podtalnica, ki tudi na 
Afriških tleh omogoča dostop do vode. Aktivisti kot je Ge-
rard Roso, ta vir vode izkorišča v dobro domačinov, saj s 
pomočjo svojih zaposlenih omogoča dostop do vode 
(vrtine).                                                                                                  
 Dokumentarni film je zelo bogat z vsebino, režiser pa v 
nas vzbudi hvaležnost do dobrin, ki jih imamo. Moje mne-
nje je, da se premalo ljudi zaveda, kakšno je stanje v ne-
razvitih, z vodo nepreskrbljenih območjih sveta. Po drugi 
strani pa smo lahko presrečni, da je Slovenija bogata s 
pitno vodo, saj plemena in njihovo avtohtono ljudstvo, 
ubijajo da s tem zaščitijo svoja življenja, borijo se za njihov 
obstoj. 
       
»Pravi okus vode spoznamo šele v puščavi.«  

                                                                 (Slovenski pregovor) 
                                   Vita Robar, 9. a 

 
KRESNOČKA - Festival znanja in spretnosti 
 
Učenci podružnične šole Zgornja Polskave živimo v majh-
nem, mirnem kraju katerega družabno dogajanje je veči-
noma vezano na dogajanje v šoli in na čas odprtih šolskih 
vrat . Ko se začnejo poletne počitnice, se dogajanje v na-
šem kraju zelo umiri. Nič posebnega se ne dogaja. Edini 
dogodek, ki se zgodi je Kresna noč, ki poteka le kratek čas, 
kakšno uro ali dve na topel sobotni večer.  Učenci se tega 
dogodka z veseljem udeležujemo, vendar si želimo, da to 
ne bi bila zgolj kulturna prireditev ampak prireditev z ak-
tivno udeležbo obiskovalcev, ki bi trajala nekoliko dlje. Ker 
se prireditev odvija na prostem, ponuja ogromno prostor-
skih in programskih možnosti. Ugotovili smo, da to priredi-
tev obiskujejo krajani vseh starosti, zato smo razmišljali, 
kako bi povezali starejšo in mlajšo generacijo. »Nevihta 
možganov« je ponudila največ idej, ki so povezane s spret-
nostmi, ki jih imajo tako mladi in starejši. Ideja za festival-
sko dogajanje se je ponudila kar sama – izmenjajmo si 
svoje znanje in spretnosti.  
Že obstoječi dogodek Kresna noč, ki ga vsako leto obeleži 

turistično društvo Viničar na trati ob dvorcu Zgornja Polska-
va smo razširili in naredili načrt za celodnevni festival, ki 
ponuja pridobivanje različnih znanj in spretnosti ter večer-
no zabavo ob ognju za vse generacije. 
Festival bi vključeval lokalne obrtnike, artiste in rokodelce, 
ki obvladajo različne starodavne in novodobne spretnosti in 
znanja in so jih pripravljeni deliti s širšo množico. Na festi-
valu bi se predstavile spretnost izdelovanja testenin, kali-
grafije, žganja na les, poslikave panjskih končnic, pletenje iz 
blaga, skupinski plesi in čarovniške spretnosti. 
S turistično nalogo smo se predstavili na državnem tekmo-
vanju Turizmu pomaga lastna glava, posneli promocijski 
film in osvojili srebrno priznanje.  
 

Mia Maša Motaln, Lana Repnik in Gaja Zupanc, 6. b 
 

KORONA ROJSTNODNEVNA  ZABAVA 
 
Učenci  6. razredov so v času šolanja na domu v okviru 
predmeta gospodinjstvo dobili zadolžitev, da načrtujejo in 
po želji tudi realizirajo CORONA ROJSTNODNEVNO ZABA-
VO.  Vsi učenci so izziv z veseljem sprejeli in pripravili raz-
nolike zabave z zdravo in uravnoteženo hrano in pisanimi 
pogrinjki. 

 
 
 
 
 
 
 

Alja 
Miklošič, 

6. c 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julija  
Rebernak, 
6. a 
 
 
 
 

DEBATNI TURNIRJI: ZMAGA VESELIH SONČKOV V 
ŽIVO IN PREKO SPLETA 
 
Ekipa Veselih sončkov je v tem šolskem letu zmagovala na 
debatnih turnirjih v živo in tudi na daljavo. Sestavljali so jo 
devetošolci Ema Jesenek (1. govorka), Niko Tomac (2. go-
vorec) in Daša Šuntner (3. govorka). 
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Kljub Korona virusu so se odločili, da bodo z delom nada-
ljevali na daljavo in so se udeležili 23. 5. 2020 prvega onli-
ne debatnega turnirja, kjer so zmagali. Mladim debater-
jem je pri pripravah pomagala bivša učenka, sedaj matu-
rantka in članica srednješolske svetovne nacionalne ekipe, 
Ema Žagar. Tehnično podporo in nasvete kako debatirati 
na daljavo pa je dal Miha Andrič, direktor ZiPa (Za in Proti, 
Zavod za kulturo dialoga), organizator tekmovanja. Pripra-
ve in tekmovanje samo je potekalo preko video srečanj na 
ZOOM-ovi spletni platformi. 
Debatna trditev, na katero so se pripravljali je bila " Zdrav-
niki in ne starši, bi morali imeti odločilno besedo pri zdrav-
ljenju otrok." Pripraviti so morali argumente ZA in PROTI. 
Na samem turnirju pa so dobili trditev «Dobro je biti sla-
ven.«, za katero so imeli eno uro priprave na daljavo. 
Kako drugače je debatirati preko spleta kot v živo, so de-

baterji povedali na Infodromu RTV Slovenije, 25. 5. 2020. 
Nekaj misli tekmovalcev. 
Kako drugače je debatirati prek spleta kot v živo? 
Prvotna razlika je v tem, da si pri debatiranju v živo na 
določeni gostiteljski šoli in debatiraš v razredu pred sodni-
kom v živo. Pri debati na spletu si doma in debatiraš preko 
različnih aplikacij. Mislim, da je lažje debatirati preko sple-
ta, ker imaš manj treme. 
Na debatni turnir smo se pripravljali preko aplikacije Zo-
om. Najprej smo si posamezno pripravili predloge za 
sestavo skupnih argumentov, nato smo se začeli srečevati 
preko spleta in začeli pripravljati naše skupne argumente 
in govore ter jih tudi vadili z mlajšimi debaterji našega 
debatnega kluba. (Ema) 
Lažje je to, da lahko debatiramo doma, smo na udobnem 
mestu ter imamo manj treme. Tudi lažje se dobimo oziro-
ma dogovorimo za srečanje, saj se lahko kadarkoli pokliče-
mo preko Zooma, v živo pa včasih težko najdemo skupen 
čas za pripravo. 
Ravno tako smo se lažje dobili preko spleta z Emo Žagar in 
Miho Andričem, kar bi drugače težje realizirali. 
Težje pa je komunicirati s so- debaterji, saj smo fizično 
ločeni in moramo počakati, da lahko gremo v zasebno 
sobo, kjer se lahko pogovorimo. Slaba stran turnirja na 
daljavo je ta, da je lahko kdaj slaba povezava, ki debato 
prekine, kar se v živo ne more zgoditi. (Daša) 
 

Za vse nas je bila to ena velika preizkušnja in smo se iz nje 
veliko naučili. 
Ponosna sem na moje sončke Emo, Dašo in Nika in jim 
čestitam za njihovo zmago. Zahvaljujem se za pomoč tudi 
mojim ostalim debaterjem, ki so obiskovali debatni klub v 
živo in tudi na daljavo. 

               Mentorica Irena Krajnc 
 

SREBRNI GLASBENI OLIMPIJKI 
 
Glasbena olimpijada je tekmovanje namenjeno učencem 
7., 8. in 9. razreda osnovne šole, ki se lahko vzporedno šo-
lajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobra-
žujejo. Tekmovanje organizira Zveza glasbene mladine Slo-
venije v sodelovanju z Akademijo za glasbo v Ljubljani in 
Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana. Pogoj za prija-
vo na Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udele-
žba na Šolski glasbeni olimpijadi, ki jo na posamezni šoli 
organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti.  
Na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava smo v 
mesecu januarju organizirali šolsko tekmovanje, ki se ga je 
udeležilo devet učencev. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz 
treh delov: I. del je pisni test, ki vključuje poslušalske pri-
mere in naloge povezane z izbranimi prispevki iz revije Gla-
sna; II. del je izvedba pesmi oz. interpretacija vokalne sklad-
be izbrane iz glasbene literature; pri III. delu pa učenec 
predloži notni zapis lastne skladbe. Dva najvišje ocenjena 
udeleženca Šolske glasbene olimpijade dobita pravico so-
delovanja na Slovenski glasbeni olimpijadi. Tako sta v nede-
ljo, 8. marca 2020, na Konservatoriju za glasbo in balet Lju-
bljana, kjer je potekalo državno tekmovanje Deveta sloven-
ska glasbena olimpijada, našo šolo predstavljali Lucija 
Čuček in Špela Dokič, učenki 9. a razreda. Poleg že omenje-
nih glasbenih znanj in veščin iz šolskega tekmovanja, sta na 
državnem tekmovanju morali tudi izvajati a vista melodične 
in ritmične vaje (zapeti ritmično in melodično vaju brez 
predhodne priprave) ter svojo dodelano avtorsko skladbo 
tudi izvesti. Učenki, ki se oz. sta se vzporedno šolali tudi na 
Glasbeni šoli Slovenska Bistrica, sta svoji skladbi prvotno 
zapisali za klavir. Špela Dokič je svoji klavirski skladbi dode-
lila naslov Jezero, Lucija Čuček je prvotni skladbi za klavir 
dodala še klarinet, ki ga je igral njen brat Aljaž, ter jo naslo-
vila z Prvi pogled na svet. 
Tekmovanja, ki je potekalo čez cel dan, se je udeležilo 73 
učencev iz 44 različnih osnovnih šol v Sloveniji. Učenki naše 
šole sta odlično pripravili, napisali izredno zanimivi skladbi, 
jih suvereno izvedli ter tako prejeli srebrni priznanji. 
V nedeljo, 8. marca 2020, je na Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana potekala Deveta slovenska glasbena olimpi-
jada, katere se je udeležila tudi naša šola. Učenki Lucija 
Čuček in Špela Dokič iz 9. a razreda sta se najbolje izkazali 
na šolski glasbeni olimpijadi, ki je potekala v mesecu janu-
arju, ter tako predstavljali našo šolo na državnem tekmova-
nju. Glasbena olimpijada je zelo kompleksno tekmovanje, 
saj se morajo učenci pomeriti in dobro izkazati v treh kate-
gorijah. Prvi del je pisni, ki zajema glasbeno teoretično zna-

https://www.facebook.com/emmazaagar?__cft__%5b0%5d=AZV7ueDdI2ds-67gZLk9FHQSDQgxwQH0_SmaigeegTx103C05SKiIS_AbVvNlR8fOLRoihfXfrcWyubJwn1nRnvTWMth8-6Gb3qEna_Tfk_DomwE2UpoUvWXDrdSvhwJb5OVK5Ch3aP4NmQMGFCT5MqQl_5dPm0SSwBk1USm-G-UDK95ibzgfhVaAg3D1Vf56s4&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/emmazaagar?__cft__%5b0%5d=AZV7ueDdI2ds-67gZLk9FHQSDQgxwQH0_SmaigeegTx103C05SKiIS_AbVvNlR8fOLRoihfXfrcWyubJwn1nRnvTWMth8-6Gb3qEna_Tfk_DomwE2UpoUvWXDrdSvhwJb5OVK5Ch3aP4NmQMGFCT5MqQl_5dPm0SSwBk1USm-G-UDK95ibzgfhVaAg3D1Vf56s4&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/emmazaagar?__cft__%5b0%5d=AZV7ueDdI2ds-67gZLk9FHQSDQgxwQH0_SmaigeegTx103C05SKiIS_AbVvNlR8fOLRoihfXfrcWyubJwn1nRnvTWMth8-6Gb3qEna_Tfk_DomwE2UpoUvWXDrdSvhwJb5OVK5Ch3aP4NmQMGFCT5MqQl_5dPm0SSwBk1USm-G-UDK95ibzgfhVaAg3D1Vf56s4&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/emmazaagar?__cft__%5b0%5d=AZV7ueDdI2ds-67gZLk9FHQSDQgxwQH0_SmaigeegTx103C05SKiIS_AbVvNlR8fOLRoihfXfrcWyubJwn1nRnvTWMth8-6Gb3qEna_Tfk_DomwE2UpoUvWXDrdSvhwJb5OVK5Ch3aP4NmQMGFCT5MqQl_5dPm0SSwBk1USm-G-UDK95ibzgfhVaAg3D1Vf56s4&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/emmazaagar?__cft__%5b0%5d=AZV7ueDdI2ds-67gZLk9FHQSDQgxwQH0_SmaigeegTx103C05SKiIS_AbVvNlR8fOLRoihfXfrcWyubJwn1nRnvTWMth8-6Gb3qEna_Tfk_DomwE2UpoUvWXDrdSvhwJb5OVK5Ch3aP4NmQMGFCT5MqQl_5dPm0SSwBk1USm-G-UDK95ibzgfhVaAg3D1Vf56s4&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/emmazaagar?__cft__%5b0%5d=AZV7ueDdI2ds-67gZLk9FHQSDQgxwQH0_SmaigeegTx103C05SKiIS_AbVvNlR8fOLRoihfXfrcWyubJwn1nRnvTWMth8-6Gb3qEna_Tfk_DomwE2UpoUvWXDrdSvhwJb5OVK5Ch3aP4NmQMGFCT5MqQl_5dPm0SSwBk1USm-G-UDK95ibzgfhVaAg3D1Vf56s4&__tn__=-%5dK
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nje, razumevanje v naprej določenih glasbenih člankov ter 
splošno glasbeno razgledanost. Drugi del tekmovanja je 
izvajalski del, ki zajema petje pesmi ter a vista melodične 
in ritmične vaje (tekmovalci morajo zapeti ritmično in me-
lodično vaju brez predhodne priprave). Tretji del tekmova-
nja pa predstavlja zapis in izvedba avtorske skladbe, kjer 
se učenci od 7. do 9. razreda preizkušajo v skladanju last-
nih pesmi. Naši učenki sta se odlično pripravili, napisali 
izredno zanimivi skladbi, jih suvereno izvedli ter tako pre-
jeli srebrni priznanji. Čestitamo! 

Rebeka Bračič 
TEDEN PISANJA Z ROKO 
 
Teden od 20. do 24. januarja 2020 je bil v Sloveniji ozna-
čen kot Teden pisanja z roko. Pod vodstvom Društva Radi 
pišemo z roko je tokrat sodelovalo 227 šol in drugih usta-
nov.  
V tednu pisanja na roko smo na Osnovni šoli Antona Ingo-
liča (matični šoli in obeh podružnicah) izvedli različne de-
javnosti. Tako učitelji kot učenci smo na listke napisali: To 
je moja pisava. Nihče nima take. Te različne pisave smo 
razstavili. 
23. januarja 2020, prav na dan pisanja na roko, pa smo na 
vseh treh šolah izvedli že drugo tekmovanje v lepopisju za 
Ingoličevo pero. Tekmovalo je 85 tekmovalcev. (Na žalost 
je kar nekaj tekmovalcev odstopilo zaradi bolezni.) Učenci 
so pri tekmovanju uporabljali nalivna peresa. Dovoljen 
pripomoček je bil tudi črtalnik. Strokovna komisija učiteljic 
je ovrednotila izdelke, in sicer izgled, inicialko, obliko zapi-
sa, uporabo pisanih črk in pravopis. Zmagovalci posame-
znih razredov bodo nagrajeni z izdelki, ki jih je znova pri-
spevalo podjetje Vivapen iz Celja, največje evropsko pod-
jetje, ki izdeluje pisala, predvsem nalivna peresa. Zmago-
valce (po en učenec iz oddelka) smo razglasili na proslav 

ob Prešernovem dnevu.  
 

eTwinnig šola 2020–2021 
 
Ponovno nam je za dve leti uspelo pridobiti znak eTwin-
ning šola. Smo edina  eTwinning šola iz podravske regije. V 
vsej Sloveniji pa nas je 19 osnovnih in srednjih šol ter vrt-
cev, ki nosimo tak naziv. Pridobljeni znak pomeni nagrado 
šolskemu timu in dokazuje, da je projektno delo na šoli 
način dela celotnega kolektiva. 
Letos smo sodelovali v naslednjih projektih:  

Once upon a time… The Grimm's fairy tales!: Učenci 6. b 
so sodelovali s partnerji iz Španije, Grčije, Hrvaške, Turčije 
in Poljske. Ukvarjali so se s Trnuljčico: pravljico prebrali, 
spremenili konec, jo modernizirali, naredili strip.  
Follow the Little Prince:  Učenci 6. b razreda so ustvarjali 
na temo Malega princa. Partnerji so bili iz Turčije, Madžar-
ske, Slovaške, Moldavije, Makedonije, Srbije, Litve, Albani-
je, Romunije, Poljske, Azerbajdžana, Italije in Hrvaške. Sku-
paj so ustvarili večjezično knjigo, saj je vsak partner bral del 
knjige v svojem jeziku. Učenci 6. b pa so poleg slovenščine 
uporabili še angleščino.  
Street Games: Učenci 6. b so tik pred zaprtjem šol pričeli z 
delom na projektu skupaj s partnerji iz Ukrajine, Poljske, 
Turčije in Španije. Predstaviti bi morali različne igre, ki se jih 
igrajo v prostem času na dvorišču, igrišču.  
The Escape Room to the 21st Century: Učenci 9. a in b 
razreda so v mednarodnih skupinah skupah spartnerji iz 
Grčije, Francije in Portugalske ustvarili štiri sobe pobega na 
temo kulture, znanosti, demokracije ter dneva Evrope.  
Describe and Draw: Učenci 5. a in b razreda so sodelovali 
s partnerji iz Italije, Nemčije in Španije. Namen projekta je 
bil opazovanje, opisovanje in risanje. Uspeli so opisat in 
narisat božično smrečko in portret. Pričeli smo tudi z delom 
na mestu.  
A school day abroad: Učenci 7. b razreda so predstavljali, 
kako poteka šolanje na naši šoli. Spoznali so, kako poteka 
šolanje na Poljskem, Armeniji, Ukrajini, Turčiji, Grčiji in 
Litvi.  
Mladi Andersen: Učenci 1. b razreda so sodelovali s šola-
mi iz Hrvaške, Makedonije, Srbije in Poljske. Skupaj so 
ustvarjali so novo, zanimivo in nenavadno zgodbo.  
Zapoj mi po slovensko: 1. b razred je sodeloval z dvema 
slovenskima vrtcema. Skozi petje slovenskih pesmi so razvi-
jali pravilno izgovorjavo slovenskih besed in pojmov. Prepe-
vali so slovenske pesmi, kjer so vključili slikovne prikaze, 
izvajali vaje za pravilen razvoj govoril, izdelali piktogram 
slovenske pesmi z gibanjem. 
 

LANDMARK GAME 

Učenci so najprej izbrali geografsko ali kulturno znameni-
tost v Sloveniji. Nato so za to znamenitost napisali 9 nami-
gov. Vsak teden v roku treh tednov, so bili objavljeni novi 
trije namigi. Učenci so imeli vsak teden možnost postaviti 
eno vprašanje z da/ne odgovorom. V 4. tednu so poslali 
odgovore. Učenci  so tekmovali v skupini 21 ekip iz ZDA, 
Rusije, Mjanmara, Brazilije, Mehike in Češke. Medpredmet-
no povezovanje je omogočalo avtentično vajo za razvijanje 
spretnosti in kompetenc. Povezovali so zgodovino, mate-
matiko, geografijo, TJA. V projektu so učenci razvijali sode-
lovanje, organizacijo, kritično mišljenje, reševanje proble-
mov, kreativnost, IKT spretnosti, globalno zavedanje. 
Učenci so uspešno rešili in ugotovili 10 od 21 znamenitosti 
in se tako uvrstili na 5. mesto, ki so si ga delili s skupinama 
iz Rusije in ZDA. Glede na to, da je bilo 9 skupin iz ZDA, ki so 
naravni govorci, je to zelo dober dosežek, še posebno, ker 
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so sodelovali učenci 6. razreda, katerih znanje angleščine 
in geografije še ni na tako visoki stopnji. Tudi letos smo bili 

edini sodelujoči iz Slovenije. 
Mentorica: Vida Bombek 

 
7. MEDNARODNO SREČANJE V PROJEKTU 
ERASMUS+  
 
V nedeljo, 2. 2. 2020, so v sklopu 7. mednarodnega sreča-
nja v projektu Erasmus+ v Slovenijo prišli učenci iz Nemči-
je, Italije, Portugalske, Francije, Grčije in Norveške.  

Prvi dan v Sloveniji so preživeli s svojimi gostitelji iz naše 
šole in imeli počitek zaradi dolgih letov. V ponedeljek so 
gostitelji in gostje prišli v OŠ Antona Ingoliča na Spodnji 
Polskavi, kjer so za njih učenci in učitelji pripravili kulturni 
program dobrodošlice in predstavitev sodelujočih, nato so 
imeli malico in po malici je sledila predstavitev držav in 
ogled šole. Po končanem ogledu so odšli na Ptuj, kjer so si 
ogledali grad in zbirko mask in nato imeli voden ogled 
mesta Ptuj. Po pestrem dnevu so se gostje odpravili nazaj 
v domove svojih gostiteljev. V torek so navsezgodaj zjutraj 
odšli proti Škocjanskim jamam, kjer jih je čakal voden 
ogled in nato so nadaljevali pot proti Ljubljani in imeli tam 
tudi nekaj prostega časa za kosilo, nakupovanje in ogled 
mesta. Dve uri kasneje so se odpravili proti domu, kjer so 
vsak večer preživeli veliko skupnega časa s svojimi gostite-
lji. V sredo so začeli dan z malico na šoli in nadaljevali z 
ogledom gradu, zbirk in filma v Slovenski Bistrici in ogle-
dom celega mesta. Po vrnitvi na Spodnjo Polskavo so dela-
li v skupinah na temo »Ali smo doma v Evropi« in imeli 
sestanek koordinatorjev. V četrtek pa so imeli malo druga-
čen dan.  Od 8.20 do 10.05 so na šoli potekale učne ure, v 
7., 8. in 9. razredu z gostujočimi učitelji, učenci iz 
Erasmus+  pa so razdelili po razredih z gostitelji. Po koncu 
zanimivih učnih ur so se odpravili v Maribor, kjer so prav 
tako kot na Ptuju in Slovenski Bistrici imeli voden ogled. 
Ogled Maribora je bil nekoliko drugačen, saj so učenci 
opravljali intervjuje z ljudmi na ulicah na temo »Ali smo 
doma v Evropi«. V petek, 7. 2., so se odpravili v Vitanje, 
kjer so si ogledali znameniti Ksevt in imeli delavnice. 
Kasneje zvečer so imeli večerjo z družinami gostiteljicami, 

nato pa imeli predstavitev skupnih izdelkov projekta – film 
in predstavitev dela po delavnicah. S koncem predstavitev 
so se gostujoči učenci in učitelji poslovili od prijateljev in 
učiteljev, ki so jih spoznali v tem projektu in se odpravili 
domov. Ves teden so se učenci med seboj družili in hodili 
na skupne aktivnosti, tudi izven šole, kot na primer v sobe 
pobega in bovling. V soboto so se gostje in gostitelji morali 
poslovili drug od drugega in se odpraviti domov. Odhajali 
so ob različnih urah, nekateri že ob 5. zjutraj, drugi pa malo 
kasneje okoli 7. ali 10. ure.  
V sklopu projekta Erasmus+ smo se lahko povezali z učenci 
iz različnih držav in spoznali nove prijatelje, različne jezike 
in kulture in smo zelo veseli, da je naša šola dobila možnost 
gostitve, saj je to izjemna izkušnja. 

Zala Predan, 9. b 

 
ŽIVLJENJE V JUGOSLAVIJI 
 
INTERVJU Z BABICO 
Bila sem še majhna in hodila sem še v vrtec. Enega večera, 
smo z družino zvečer gledali nek zgodovinski film. Ob koncu 
filma, ki me je zelo navdušil, sem se vprašala ali je tudi mo-
ja babica morala preživeti vojno, ter kako je preživela svoje 
otroštvo. Odločila sem se, da jo bom vprašala kar me zani-
ma. Naslednji večer, sem jo povabila, naj pride v mojo sobo 
in začela je odgovarjat na moja zastavljena vprašanja. 
 
Kako je potekalo šolanje in v čem se je razlikovalo od da-
našnjega? 
V šolo smo otroci šli, ko smo bili stari 7 let. V šolo smo mo-
rali hoditi vsi otroci, saj je po drugi svetovni vojni prišel nov 
zakon-zakon o obveznem šolanju. Osnovna šola je bila raz-
deljena na 4 razrede osnovne šole in 3 razrede višje osnov-
ne šole ali nižje gimnazije. Malico smo imeli v šoli, nekateri 
tudi zastonj. Najbolj pogosta hrana je bila: marmelada, 
kruh, maslo in mleko. V razredu nas je bilo okoli 30 učen-
cev in vsi smo vedno pozorno poslušali. V razredu je med 
poukom vedno bila tišina, saj bi nas drugače učiteljica vpra-
šala za oceno ali pa poslata klečat v koruzo, česar si seveda 
ni noben želel. Po pouku smo lahko učenci obiskovali tudi 
krožke, kot sta naprimer šivanje in kuhanje. V šolo smo 
hodili peš z sošolci. Živela sem bolj daleč od šole, zato sem 
se morala zjutraj hitro vstajati. Torej, šolanje takrat se je 
res razlikovalo, saj so bila strožja pravila in učenci nismo 
imeli jutranjega prevoza z avtobusi. 
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Kaj si počela po končani osnovni šoli? 
Po končani sedemletki, sem si šla iskat zaposlitev, da bi 
lahko normalno živela naprej. Vedela sem, da službe ni 
tako lahko dobiti, zato sem kar nekajkrat napisala prošnje. 
Čez nekaj časa so me sprejeli za delo v tovarni, kjer sem 
bila delavka. Ta služba je bila kar dobra, vendar je bil edni-
ni problem oddaljenost. Jaz sem živela v vasi, služba pa je 
bila v bližnjem mestu. Zjutraj sem zelo zgodaj vstala in se 
odpravila na vlak, ki je bil od mojega doma oddaljen 30 
minut hoje. Delo v tovarni se mi je začelo ob 6:00 in traja-
lo do 14:00. Delo se mi je zdelo zanimivo in mi ni bilo mu-
ka hoditi v službo.  
 
Kakšna pa je bila ponudba v trgovinah? 
V moji družini, kjer smo bili oče, mama in 2 sestri, nismo 
pogosto obiskovali trgovine. Živeli smo v vasi oziroma na 
podeželju, kjer smo imeli zunaj za hišo ogromen vrt, kjer je 
bila posajena zelenjava, zraven tega vrta pa je bil še manjši 
zeliščni vrt. Doma smo imeli tudi »manjšo kmetijo«, saj 
smo imeli eno kravo, ki nam je dala veliko mleko, nekaj 
kokoši, psa in mačke. Kljub vsej  tej domači hrani, smo 
trikrat na mesec hodili v trgovino. V trgovini so postregli 
večina hrane, slovenskega izvora. Veliko hrane je bilo dru-
gače zapakiranih kot danes. Mleko je naprimer bilo v vreč-
kaj, kasneje pa v steklenicah, meso je bilo včasih tudi kar 
obešeno. Trgovine niso bile samopostrežne. Prodajalke so 
morale na blagajni stehatati koliko kaj tehta, ter same 
ročno izračunati koliko kaj stane, saj še niso imele računal-
nikov tako kot so danes. Ta postopek je dolgo trajal, za 
vsako stranko, zato si dolgo čakal v vrsti na blagajni.  
 
Ali se je prehrana razlikovala od današnje, kaj ste pogo-
sto jedli doma? 
V naši družini smo živeli skromno, ampak dobro. Kljub 
temu, da nismo imeli nekega razkošja, sta oba starša imela 
službo in hrane smo imeli dovolj za vsakdan. Najbolj pogo-
sta hrana je bila krompir, meso, zelenjava iz vrta ter kruh. 
Spomnim se tudi, da je moja babica, torej tvoja prababica, 
vsak vikend spekla domač kruh, ki je bil najboljši. Pozimi so 
bile med tednom pogoste, značilne zimske jedi, kot so 
krompirjev golaž in pasul. Poleg naše hiše smo imeli tudi 
majhen vinograd, za katerega je skrbel moj oče. Iz grozdja 
je izdeloval manjšo količino vina, veliko pa smo grozdja 
tudi pojedli in ga uporabljali v različnih jedeh. 
 
Ali ste imeli kaj prostega časa in kaj ste takrat počeli? 
Prostega časa nisem imela toliko, kot ti dandanes, vendar 
ga pa tudi ni bilo premalo. Veliko časa sem skrbela za svoji 
sestri, veliko pa smo se tudi skupaj igrale. Ob lepem vre-
menu, smo si izdelovale zmaje in jih spuščale v zrak, veliko 
smo hodile v gozd in se skrivale....ko pa je bil dež, pa smo 
bile v hiši in smo si iz papirja izdelovale žoge in ostale igre. 
Lepo nam je bilo tudi, ker smo imeli veliko igrač iz lesa, saj 
je moj dedek izdeloval igrače iz lesa. Kar nekaj časa sem 
skupaj prosti čas preživela s prijatelji. Z njimi smo se včasih 
dobili, da smo si doma pomagali pri domačih opravilih. Ob 

krompirjevih počitnicah smo naprimer se dobili, da bi čim-
prej obrali krompir, da bi se lahko potem šli igrat. Ob lepem 
vremenu pa smo odšli ven na zrak in se ves dan družili. 
Pozimi pa smo se igrali z snegom, se kepali, izdelovali igluje 
in snežake. Velik pomen pa je v naši družini imela tudi vera. 
Z družino smo vsako nedeljo odšli do kipca z Jezusom, ki je 
bil nekaj ulic vstran in tam zmolili za vso družino.  
 
Pravijo, da so bile zime takrat hujše, bolj mrzle. Kako ste 
se ogrevali? 
Ja, zime so bile res bolj mrzle in pozimi je bilo mnogo več 
snega. Seveda se nismo ogrevali na centralno ogrevanje, 
tako kot v mnogih novejših hišah danes. Naša družina se je 
ogrevala na drva, saj smo imeli veliko drv in lesa. Bilo nam 
je toplo in smo se ob večerih družili ob kaminu ter se pogo-
varjali. Vem, pa da so se nekateri ogrevali tudi na elektriko, 
vendar jih je več uporabljalo drva. 
 
In kaj misliš, je bilo življenje takrat boljše ali slabše? 
Mislim, da je bilo oboje po malo. V nekaterih stvareh je bilo 
boljše, v nekaterih pa slabše. Boljše stvari, so bile, da so se 
otroci več časa družili popoldne in se dobivali, se igrali. Da-
nes je večina otrok v hišah, kjer igrajo igre na računalnikih, 
ali pa se preprosto menijo preko socialnih omrežij. Menim, 
da so nekateri otroci zaradi tega bolj zadržani in ne znajo 
toliko misliti z svojo glavo. Po drugi strani pa je internet 
prinesel veliko dobrega in nam lajša življenje, saj lahko v 
vsakem trenutku prižgemo telefon in pobrskamo kaj nas 
zanima. Tehnologija, torej zares napreduje. Na boljšem so 
tudi učenci v šolah, saj nimajo tako strogih učiteljic, kot 
smo jih imeli mi in imajo vsaj en topel obrok. Seveda pa je 
slabost v današnjem času tudi, da je več tatvin in zasvoje-
nosti z drogami, cigareti ... 

Nina Granda 

 
Vrnitev v šolo 
 
Vrnitev v šolo je neizbežna Bežna 
Naše znanje je resnično  Nično 
Življenje je stresno  Resno 
Sanje so snežne   Nežne 
 
Zaprli so nas v zapor  Upor 
Hočemo zbežati  Bežati 
Vrata so odprta   Zaprta 
Izgubljena je naša svoboda Oda 
 
Dom je neučakan  Čakan 
Že bežimo   Hitimo 
Kmalu se selimo  Veselimo 
Srednja šola nas čaka  Taka 
    Taka 
    Taka… 

 
Ana Marie Babšek Vrečko, Tia Rudolf, Živa Žolek 
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5. A 
LIKOVNI IZDELKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lara Čavničar 

Stella Fink    Tija Prelog 

 

Naja Gorišek 

 
 
 

Tija Prelog 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naja Gorišek 

KONEC EPIDEMIJE  
 
V zadnjem obdobju je Slovenijo in celoten svet preplavil 
korona virus. Vse naše navade in nasploh celotno življenje 
se je obrnilo na glavo.  V zadnjem trenutku smo učenci in 
učitelji izvedela, da se šole zapirajo in da bo pouk potekal 
na daljavo. Torej od doma. Hitro se je moralo večino otrok 
po svetu prilagoditi novim razmeram. Morali smo si razpo-
rediti čas in v večini sami predelati šolsko snov. Veliko 
učencev pa doma sploh ni imelo računalnika in interneta. 
Na srečo so se učenci v takšnih primerih obrnili na šolo, ki 
je poskrbela za to. Res imam srečo, da meni tega ni bilo 
potrebno, ker si v teh časih nisem predstavljala življenja 
brez računalnika ali interneta. Seveda pa sprememb nismo 
doživeli samo otroci. Tudi odrasli so se morali prilagoditi na 
nov način dela. Tisti, ki so le lahko, so delali od doma. 
Zmanjšal se je delovni čas trgovin z živile in vse ostale usta-
nove, ki niso potrebne za izpolnjevanje življenjskih potreb. 
Tako smo se morali privaditi, da je bila celotna družina do-
ma in smo mogli najti nek skupen jezik.                 
Tudi moje življenje se je obrnilo na glavo, saj tako kot veči-
na nisem vedela, kako se spopasti s tem. Skrbelo pa me je 
tudi, da ne bom dovolj natančno predela snovi in da bo 
moje znanje pomanjkljivo. Ostale stvari se bistveno niso 
spremenile, razen seveda tega, da sem učilnico zamenjala 
za svojo sobo. Menim, da je korona virus ljudem odprl oči 
in jim pokazal, kaj je zares pomembno. Vsi smo se bolj za-
čeli zavedati pomena zdravja, več časa pa smo lahko preži-
veli  tudi z bližnjimi. Ljudje so tudi pokazali solidarnost, saj 
so po svojih močeh pomagali tistim, ki sami niso zmogli. 
Tako kot vsi ljudje sem tudi jaz imela čas, da premislim o 
celotni situaciji. Menim da so ukrepi bili pravilni, saj bi Slo-
venija lahko končala z veliko več smrtnimi žrtvami  kot smo 
sicer. Dokazali pa smo tudi, da če stopimo skupaj, lahko 
premagamo vse tudi ta virus. Z izboljšanjem epidemiološke 
slike so se postoma začele sproščati razne storitve in odpi-
rate javne ustanove. Tako se je odprla tudi šola. Najprej za 
devete razrede ter za učence prve triade. Nato so v šolo 
vstopili še učenci petega in četrtega razreda. Dva dni za 
njimi pa tudi mi.  Glede odprtja šol imam mešane občutke. 
Po eni strani nisem zadovoljna s to odločitvijo saj bi bila 
veliko rajši doma še te tri tedne. Po drugi  strani pa sem 
vesela, saj bomo lahko snov ponovili in utrdili tudi v šoli, 
dobili bomo tudi razlago. Šolsko leto bomo tako lahko za-
ključili na dokaj normalen način. Videli pa boo tudi sošolce.        
To šolsko leto je bilo eno izmed najboljših do zdaj, kar se 
tiče uspehov in na sploh druženja ter razumevanja s sošol-
ci. Vendar pa si nisem mislila, da se bo končalo na tak pose-
ben način ter da se bomo med šolskim letom šolali na da-
ljavo. Kljub vsej tej situaciji glede korona virusa menim, da 
se bo to šolsko leto končalo dokaj normalno. Zdi se mi, da 
se je letošnje leto končalo tako kot bi mignil. Noben ne ve 
kaj naš še čaka, kako bo prihodnje leto in kaj vse naš še 
čaka. Vendar upam, da ne bo potrebno še enkrat zapreti 
šol in se šolati na daljavo. Želim si tudi, da bo prihodnje 
šolsko leto še boljše kot to in da mi bo prineslo še veliko 
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novih izzivov. 
Nikoli ne smemo pozabiti, da po dežju vedno posije sonce 
ter da če stopimo skupaj, lahko premikamo gore.          

Iva Ana Pečnik, 8. a        
 
SKLEPNI DNEVNIŠKI ZAPIS 
 
Pa smo končno prišli do konca karantene oz. izolacije. Po 
72. dneh šolanja na domu se končno vračamo nazaj v šolo. 
Nisem še čisto prepričana, če se veselim povratka v šola, 
saj sem se dela od doma kar navadila. Ampak zdaj je tega 
konec, v ponedeljek se zopet začne šola z hitrim bujenjem, 
domačimi nalogami in s pravim poukom. Veselim se, da 
bom videla svoje sošolce. Ker pa sem 9. razred, se letos 
poslavljam od osnovne šole, kar pomeni, da se poslavljam 
tudi od vseh učiteljev. Vsako leto je na šoli neka zaključek-
valeta, ampak letos zaradi tega korona virusa Valeta odpa-
de. Meni ni žal, da valete ni, mogoče bo samo malo čudno, 
ker se bomo od učiteljev letos poslovili na drugačen način. 
Povratek v šolo bo gotovo čuden, saj se bomo morali drža-
ti posebnih varnostnih navodil. Menim, da je ta virus in 
karantena vsem ljudem spremenila življenje. Jaz zagotovo 
tega dogodka ne bom nikoli pozabila. Veliko ljudi je zbole-
lo in na žalost je veliko ljudi tudi umrlo. Ker se je ''svet 
ustavil'', je veliko ljudi izgubilo službo, podjetja so izgubila 
številna naročila in s tem tudi veliko denarja. Ta dogodek 
bo zagotovo imel dolgoročne posledice. Na primer še zdaj 
ne vemo, če bomo lahko šli na morje v tuje države. Ne 
vemo, kako bojo stvari potekale in niti ne vemo, če je bila 
to prva in zadnja karantena zaradi tega korona virusa. Nih-
če ne ve, če bomo šli spet vsi septembra normalno v šolo. 
Zaradi tega virusa je vse pod velikim vprašajem. Lahko 
priznam, da na začetku stvari nisem jemala oz. dojemala 
tako resno, saj še takrat situacija v Sloveniji ni bila tako 
resna. Ampak kasneje, ko sem videla koliko ljudi je dnevno 
umiralo v Italiji ali Španiji, takrat pa sem to stvar začela 
jemati bolj resno. Vedno bolj smo se bližali koncu karante-
ne, takrat pa sem spet začela razmišljati, da se virus kon-
čuje. Ampak to ni res, še vedno se moramo držati poseb-
nih navodil. Ko doživiš tak dogodek, ki se zgodi enkrat na 
100 ali več let, ugotoviš, da človek nima nadzora nad vsem 
in da je le najpomembnejše zdravje.          

Špela Dokič, 9. a                                                                                                                                  
 

Zadnja stran dnevnika 
 
Četrtek; 21.5.2020 
Odkar sem pisala v dnevnik, je minil že cel mesec. Vsak 
dan je enak, vedno trša rutina. Na srečo se bo to kmalu 
spremenilo, kajti v ponedeljek odidemo v šolo. Šole se 
ravno ne veselim, vseeno pa sem vesela, da se s sošolci 
spet vidimo. 
Zadnja dva meseca sta bila drugačna. Covid-19 je na glavo 
obrnil življenja po celem svetu. Če pa gledamo globalno pa 
je samoizolacija dvorezen meč. Onesnaženost zraka je 

očitno manjša tudi v najbolj razvitih industrijskih državah. 
Na drugi strani pa imamo ogromno ljudi, ki so zaradi pan-
demije izgubili službo, kar jim je še dodatno otežilo bivanje 
v karanteni. Velika preizkušnja so bili tudi družinski spori, 
kar je zaznamovalo tudi nadaljnje življenje. 
Osebno pa sem vesela, da sem lahko veliko več časa preži-
vela tudi z družino. Uživali smo lahko v stvareh, v katerih 
med običajnem šolskem letu ne bi mogli. Spoznala pa sem 
tudi, da življenje osnovnošolca ni samo sedenje za knjiga-
mi. Če sem si dobro razporedila čas, sem lahko v istem dne-
vu naredila še marsikaj.  
Odhod v šolo pa je zdaj nekaj zanimivega. Upam, da ne bo 
preveč čudno, saj bomo morali nositi maske in držati var-
nostno razdaljo.  Povedali so nam, da bomo v šoli razdeljeni 
v manjše skupine, kar me veseli. Kljub maskam, razkužilom 
in varnostni razdalji pa mislim, da bo to zelo zanimiva izkuš-
nja, ki je učenci ne doživimo vsako leto. Kmalu torej zaklju-
čujem osnovno šolsko izobraževanje. Nikoli si nisem mislila, 
da bom v letošnjem letu toliko doma. Seveda smo si vsi 
želeli valeto in zaključni izlet. Verjamem da bi oboje bilo 
nepozabno, saj to doživiš samo enkrat.  
V devetih letih se naučiš ogromno. Kot bi bilo včeraj se 
spomnim prvega šolskega dne, ko smo se še nerodno gle-
dali, a kmalu spletli zelo močne prijateljske vezi. Nepozab-
nih devet let je za nami. Zdaj pa naprej z dvignjeno glavo! 

Vita Robar, 9. a 
 

DRAGI DNEVNIK 
Od začetka karantena se je veliko spremenilo. Na začetku 
tega vsega sem bila vesela, da se je to zgodilo, saj sem ime-
la veliko ocen v tistih dveh tednih, ampak sem se kar dolgo-
časila brez prijateljev. Takrat sem komaj čakala, da se vr-
nem v šolo in tudi nisem mislila, da je to tako resna situaci-
ja in sem tudi imela prav, saj se je že do tega dne vse malo 
pomirilo. Moje mnenje je, da je ta karantena vsaj malo 
vsakemu pripomogla, čeprav je veliko ljudi zaradi tega izgu-
bilo službe, mi devetošolci pa tudi zadnje leto skupaj. V 
tem času doma smo se lahko naučili veliko novih stvari in 
tudi se ukvarjali s stvarmi, za katere prej nismo imeli časa. 
Meni osebno je ta karantena koristila, saj sem že bila pre-
cej psihično utrujena od šole in vsega. Ugotovila sem, kate-
ri prijatelji ti vedno stojijo ob strani, kateri pa ne, prav tako 
sem ugotovila, kako težko se je naučiti sam snov, kako tež-
ko je preživeti toliko časa doma, če imaš zelo veliko družino 
in kako bi dejansko pogrešala šolo, če je ne bi imeli. Oseb-
no menim, da sem potrebovala ta čas, brez da bi se tega 
prej zavedala. Ob vrnitvi v šolo komaj čakam, da vidim do-
ločene osebe, ampak se ne veselim preveč, saj sem se kar 
navadila tega dela od doma. Vesela sem, da smo končno 
zaključili s temi Zoomi, ker so nekateri res bili dolgi in dol-
gočasni. Zelo me skrbi, da določenih snovi ne bom znala, 
saj se jih nisem dovolj dobro naučila med tem časom in to 
kako bo vse to urejeno se mi zdi rahlo nesmiselno, saj bo-
mo tako ali tako hodili skupaj domov in izven šole smo se 
nekateri že družili. To zadnje leto je tako hitro minilo in zdaj 
še hitreje zaradi tega. Naučila sem se tudi delati z nekateri-
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DELO NA DALJAVO 

mi novimi programi in sem bila tudi vesela, da več nismo 
potrebovali toliko ocen, saj sem jih še imela ogromno. 
Kljub vsemu sem uživala v zadnjem osnovno šolskem letu, 
razen pri nekaterih učiteljih. Zaradi karantene nas ima 
veliko višje zaključene ocene, kar je super za naše vpise v 
srednje šole. Vem, da to ni bilo ravno idealno in je bilo kar 
težko ta dva meseca in še več preživeti doma, ampak je 
bilo po nekaj časa kar zabavno ko sem se navadila in mi ni 
nič manjkalo, razen družba prijateljev. Po koncu osnovne 
šole upam, da se bom še družila z nekaterimi in upam, da 
bom čim bolj uživala v srednji šoli. Upam pa tudi, da bom 
čim bolj uživala v življenju in me ne bo skrbelo za nepo-
membne stvari. 

Zala Predan, 9. b 

4. C 
LIKOVNI IZDELKI            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anej Vidrih 
 
 
 
 
 
 
      

  
 
 
 
 
 Žiga Valcl 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Tonka Soršak 

 
 
 
 
 
 

»Iz šolskih klopi za računalnik in spet nazaj!« 
 
S končevanjem karantene, odprtjem trgovin, nakupovalnih 
središč in salonov so ljudje kot tudi jaz postali vse bolj po-
mirjeni, stanje se izboljšuje, vse manj je okuženih, kot tudi 
umrlih za virusno bolezen covid-19. 
 To je predvsem vplivalo na samo prebivalstvo (njihovo 
druženje in potrebe), povzročilo pa  je tudi veliko škode na 
področjih gospodarstva in trgovine. Ugotovili smo, da vsak-
danje stvari, ki so bile prej tako rečeno pred nami, niso bile 
takoj pri roki. Sama sem pogrešala možnost potovanja in 
svoje prijatelje. Zaradi karantene meje namreč niso bile 
odprte, tudi možnost druženja je bila strogo prepovedana. 
Pridobila sem potrpežljivost do okolja, do ljudi, saj na stvari 
kot so različne pandemije, bolezni, vojne posameznik težko 
vpliva, zato je v takšnih časih res najpomembnejša misel: 
«Skupaj smo močnejši!« To se lahko odraža v pomoči dru-
gim, v času pandemije: z držanjem karantene … Saj le tako 
pripomoremo k situaciji, četudi se to zdi nemogoče. 
Vračanja v šolo se že zelo veselim, saj sem pogrešala pred-
vsem sošolke in sošolce, učitelje in rutino šolskega dneva. 
Žalostna sem le zaradi valete, saj ta odpade. 
Ta izkušnja nam je predvsem možnost prilagoditve, hitro 
smo se morali prilagoditi na šolo in službo za računalnikom. 
Zraven tega so prišli še različni novi računalniški programi 
in aplikacije, katere smo še dlje časa spoznavali in se na njih 
navajali. Spoznala sem, da se človek lahko vsemu prilagodi, 
le z malo truda in potrpežljivostjo. 
Od prihodnosti pa pričakujem normalen začetek srednje 
šole.   

Ema Jesenek, 9. a 
 
DNEVNIK ZADNJE STRANI  
 
Predzadnji dan šole na daljavo 
21. 5. 2020  
Dragi dnevnik, novi koronavirus SARS-CoV-2 bo za vedno 
zaznamoval moje življenje. Večinoma negativno, saj mi je 
uničil leto. Naredila sem seznam:  
+ manj ocen, NPZ odpade, več prostega časa, življenje se 
vrača v normalo, 2021 bo normalno leto, dolgo spanje, 
preklicana epidemija 14. maja, začne veljati 31. maja; 
- dolgčas v karanteni, šola na daljavo, uničeno leto, zaščitni 
ukrepi, ki jih je PREVEČ, kar neka bolezen, iz katere delajo 
dramo, počitnice v Sloveniji.  
Za celo življenje imam DOSTI karantene, epidemij in vsega, 
kar je s tem povezano!  
22. 5. 2020  
COVID-19 je pravzaprav VSEM uničil življenje, postalo je 
BEDNO. Z 2020 samo zapravljamo čas in ga bi bilo fajn pre-
skočiti na 2021. Če si 2020 sploh zasluži ime LETO. To je 
KATASTROFA in DOLGČAS in svetovna pandemija covida-19 
je ZANIČ zaključek tega desetletja 9. razreda. Seveda se 
večina ljudi strinja z mano, tako, da imam veliko podporni-
kov. Ampak mojim 3 mlajšim sestram je 2020 dejansko 
VŠEČ. Nimam pojma, zakaj. Mogoče še kak posameznik in 
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seveda najpomembnejši-OKOLJEHOLIKI!!!! Tako je! Seve-
da, če se s tem ukvarjaš in opozarjaš ljudi o podnebnih 
izrednih razmerah v mejah normale, ali je to tvoj poklic, 
NISI okoljeholik. Okoljeholik si, če delaš preveliko paniko 
zaradi tega in to objaviš na platformah/socialnih omrežjih 
z neumnim hashtagom #savetheworld. Resnica pa je, da 
jim je POPOLNOMA VSEENO, samo dodatne sledilce želijo 
pridobiti s tem. Beda! Na bruhanje mi grejo taki ljudje!  
23. 5. 2020  
Pogrešam LBC (Life Before Coronavirus)= Življenje Pred 
Korono. Počitnice bomo morali preživljati v tej neumni 
Sloveniji, kjer smo bolj ali manj videli vse. Namesto na 
fantastične grške plaže bomo morali iti na slovensko oba-
lo, v Koper, daleč od razvitosti.  
24. 5. 2020  
Sem pa v koronačasu doživela OGROMNO spoznanje. Pa-
nika ljudi je bila pretirana (ja, tudi jaz sem bila panična). 
Da razglasijo nekE neumne IZREDNE RAZMERE zaradi 
VUHANSKE PLJUČNICE (Vuhan je mesto na Kitajskem v 
provinci Hubei, to je prvotno žarišče koronavirusa, kjer so 
se novembra 2019 pojavljali primeri pljučnic). To SPLOH ni 
tako smrtonosen virus, kot so si nekateri predstavljali, je 
pa nov in izjemno nalezljiv. 4. marca 2020 smo dobili prvo 
okužbo, 60-letnega Maročana, ki je prišel iz Italije, kjer se 
je tudi nalezel virusa (Italija je bila vsaj 1 mesec eno od 
največjih žarišč koronavirusa na svetu, imeli so zelo strogo 
karanteno 2 meseca). Skupno je zaradi covida-19 umrlo 
105 ljudi, večina S COVIDOM, ne zaradi njega, to pomeni, 
da so imeli priključene tudi druge bolezni. 60 % smrtnih 
žrtev zaradi SARS-CoV-2 je bilo starejših od 85 let, 85 % pa 
od 65. Verjetnost smrti pri covidu-19 je 0,2 odstotna, pri 
navadni gripi pa 0,4, tako da ta bolezen NI TAKO NEVAR-
NA!!!!! Razglaševanje izrednih razmer po mojem mnenju 
ni bilo potrebno, saj zaradi gripe umre 2x več ljudi.  
25. 5. 2020 
Ta virus je tako nalezljiv, ker se prenaša kapljično, z izločki 
dihal, zato so osnovni zaščitni ukrepi tako zelo pomembni, 
če hočemo virus uspešno zajeziti. Cepivo naj bi bilo pri-
pravljeno do konca leta, takrat bodo imeli 100 milijonov 
odmerkov. Epidemija v Sloveniji se je bolj ali manj umirila, 
zdaj 1 okuženi v povprečju okuži manj kot pol osebe.  
Tako, da ljudje: Na svetu je bilo veliko pandemij (10 v 250 
letih, COVID-19 je 10.), še veliko jih bo, brez panike, zašči-
tite sebe in druge, tako kot vse pandemije do zdaj bo mini-
la tudi ta. Cepivo testirajo in bo na voljo že decembra, kot 
sem že prej povedala. Dobro, na začetku vam dam prav 
glede panike, ko je Svetovna zdravstvena organizacija 11. 
marca razglasila svetovno pandemijo koronavirusa, dan za 
tem pa še Slovenija. Zato ste lahko vsi Slovenci mirni, saj je 
vse v redu!!!! Zmoremo in koronavirus bomo skupaj pre-
magali!!!Verjamem v vas!!!  
26. 5. 2020 
Draga vlada! Glede ponovnega vračanja v šolo... ŠE MALO 
POČAKAJTE DO ODPRTJA!!!! Ukrepi za učence so neživ-
ljenjski!!! Učitelji v maskah, razdalja 1,5 m, počakajte, da 
omilijo ukrepe, saj so tudi starši zaskrbljeni! Želim si, da bi 

bili v šolah zelo dobro pripravljeni na to in da ne bi le-te 
postale žarišče koronavirusa! Vsaj pouka na daljavo, ki mi 
je šel TAKO na živce, več ne bo! In nočem se okužiti s 
COVID-19 v šoli, to me zelo skrbi.  
27. 5. 2020 
Kaj mi je pa v bistvu OŠ sploh dala? Nikoli je nisem preveč 
marala, ampak sem vseeno doživela veliko lepih izkušenj in 
tudi marsikaj sem ušpičila. Ampak vseeno sem vesela, da 
grem že v 1. letnik! Zdi se mi, da bo tam snov težja, bo pa 
boljše kot v OŠ!  
28. 5. 2020  
Še nekaj o covidu - 19! Ljudje, ne zamenjujte SARS-CoV-2 s 
COVID-19! COVID-19 je BOLEZEN, ki jo povzroča SARS-CoV-
2 (ime novega virusa). In kaj v bistvu te kratice pomenijo? 
COVID-19 - CO-corona, VI-virus, D-disease-bolezen, 19-
letnica nastanka bolezni! SARS-CoV-2 - SARS-Severe Acute 
Respiratory Syndrome-hudi akutni respiratorni sindrom, 
CoV- Corona Virus, 2-V letih 2002 in 2003 je bila epidemija 
virusa SARS-CoV-1, zdaj pa je to DRUGA takšna bolezen. TO 
NI ISTO!!!! In tudi EPIDEMIJA in PANDEMIJA nista ista 
stvar! Epidemija je, ko se neka nalezljiva bolezen zelo hitro 
širi med ljudmi in ni tako razširjena. Pandemija je epidemi-
ja, ki je prisotna na večjem delu sveta npr. celini ali pa cele-
mu svetu!!!!! NE ZAMENJUJTE!!!!  
29. 5. 2020  
S tem zaključujem svoj dnevnik v izolaciji, hočem reči KA-
RANTENI. Karantena je ukrep za ZDRAVE ljudi, IZOLACIJA pa 
je ukrep stroge karantene za okužene, v tem primeru s 
covidom-19. Torej-držimo se ukrepov in ostanimo zdravi vsi 
skupaj!!!Ŏӡ #koronavirus #karantena #skupajzmoremo 
#skupajnambouspelo #pandemija #covid19 
#dnevnikvkaranteni  

Sergeja Vogrinec, 9. b 
 
 

ŠOLSKA 
 
Od osmih do dveh, 
od osmih do dveh, 
črke, številke so nam v očeh. 
Od osmih do dveh, 
sedimo v klopeh, 
beremo, razmišljamo o različnih stvareh. 
Od osmih do dveh 
nenehno nam strah odseva v očeh. 
So zvezki popisani, 
računi zapisani. 
Fantje, dekleta tu se učimo, 
da novega znanja si pridobimo. 
Veliko let že, 
od osmih do dveh, 
od osmih do dveh. 
 
Pol štiri, pol štiri, 
glas staršev se širi. 
»Uči se, uči, 



20 

 

300,000 

200,000 

100,000 

 

angleščina, nogomet in še klavir, 
to maš še danes, potem pa res mir.« 
Do sedmih od štirih, 
od osmih do dveh 
so črke, številke mi le v očeh, 
a manjka mi smeh. 

Lucija Čuček, 9. a 
 

Inari Žic , 1. a    Satya Brglez, 1. a 

 

PIŠE SE LETO 2040 

      Prebudila sem se v pomladno jutro v letu 2040. Danes 
je 20. maj in imam štiriintrideseti rojstni dan. V spalnici 
imam storitev internet stvari, ki ob mojem prebujanju 
odpre solarno napajano e-okno in mi zaigra nežno glasbo. 
Pametna razsvetljava mi med poslušanjem glasbe na steni 
vrti montažo slik sončnega vzhoda na plaži, ki sem ga po-
snela na zadnjih počitnicah. Moja jutranja prha porabi zelo 
malo vode. Porabljeno vodo pa reciklira in poskrbi, da 
gresta odvečna toplota in para nazaj v pametni operacijski 
sistem mojega doma. Med oblačenjem mi pametni asi-
stent, ki temelji na umetni inteligenci, ob igranju željene 
glasbe razloži moj dnevni razpored. 
      Dan začnem z zajtrkom iz pametnega hladilnika. Topel 
zajtrk je prirejen mojim trenutnim prehranskim potrebam. 
Na delo se peljem z električnim avtomobilom. Po cesti se 
samovozeči avtomobili in tovornjaki premikajo z matema-
tično natančnostjo, pri tem pa ni zastojev ali nervoze voz-
nikov. Stopnja prometnih nesreč je praktično nič. Na poti v 
službo se udeležim sestanka s podjetjem v tujini. Moja 
slika se v realnem merilu proicira v konferenčno sobo pod-
jetja v tujini, kjer se za preostale udeležence sestanka zdi, 
kot da sedim v sobi z njimi.  Na sestanku imam stalen do-
stop do podatkov v oblaku mojega podjetja. Po poklicu 
sem fizioterapevtka. Že kot najstnica sem si želela poma-
gati ljudem. Pripomorem, da nekdo ponovno shodi, da 
nima več bolečin v križu, vratu, rami..., da se lažje premi-
ka, izboljša gibljivost sklepov in tudi lažje diha. Zaposlena 
sem v zasebnem podjetju, v družbi z omejeno odgovor-
nostjo (d.o.o.), ki sva ga skupaj s partnerjem ustanovila 
leta 2036.  
V dopoldanskem času si v kavarni privoščim odlično kavo. 
Tam si izposodim tablični računalnik, v katerega se vpišem 

s prstnim odtisom. Takoj imam pri roki svojo elektronsko 
pošto, delovni načrt za preostanek dneva in vse dokumen-
te, ki jih še danes potrebovala pri svojem delu. Prostor za 
službene sestanke je opremljen s sistemu za tridimenzio-
nalno prestavitev ljudi, ki se bodo sestanka udeležili v dru-
gih državah, saj pri svojem delu veliko sodelujem s tujimi 
strokovnjaki.  
Senzorji preko zapestne ure odčitavajo podatke iz potu, ki 
ga izločam in s pomočjo brezžičnega prenosa se shranjujejo 
podatki o tem, kaj bom jedla in vse druge življenske funkci-
je, kot na primer delovanje srca. To je pomembno za moje 
zdravje in tudi za izračun tveganja, ki ga bo moj življenski 
slog pomenil za zavarovalnico. Če bom pojedla preveč hitre 
hrane, namesto bolj zdrave hrane, mi bodo zvišali zavaro-
valno premijo (tj. znesek, ki ga moram plačati mesečno 
zavarovalnici, da imam zavarovane zdravstvene storitve).  
Popoldan se odpravim po nakupih. Trgovine v katerih sem 
nakupovala kot najstnica, so dobile popolnoma novo podo-
bo. Klasičnih vrst pred blagajnami ni več. Cene izdelkov se 
seštevajo sproti in vrednost nakupa vidim na aplikaciji na 
svojem mobilnem telefonu. Na koncu nakup le še potrdim, 
plačilo pa se izvede preko elektronskega bančništva. O iz-
delkih je na voljo veliko več informacij, kot v mojih najstni-
ških letih. Črtne kode so nadomestile QR kode, ki potrošni-
kom omogočajo natančen vpogled v lastnosti izdelka. Pro-
dajalne so opremljene s sodobnimi prenosnimi napravami, 
ki so na voljo kupcem za namen informiranja in primerjave 
različnih izdelkov. Trgovine so podobne razstavnim prosto-
rom ali celo igralnicam, namenjene so testiranju in preizku-
šanju izdelkov v različnih okoljih. Trgovine nimajo več zalog. 
Ko opravimo nakup, naš izdelek pride na dom s popolnoma 
druge lokacije.  
V trgovini z živili napolnim košaro z ekološko lokalno hrano, 
saj le ta prevladuje na policah trgovine. Pridelovalci v Slo-
veniji so celotno kmetijsko gospodarstvo in zemljo skozi 
zadnja leta pripravili na ekološko pridelavo, ter jo očistili 
vseh škodljivih snovi. Izdelki so opremljeni z znakom EKO-
LOŠKO, ki kupcu zagotavlja, da proizvodnja spoštuje nara-
vo, da so bila živila pridelana na trajnosten način, da pride-
lovalca najmanj enkrat na leto nadzorujejo nadzorni organi, 
da se pri proizvodnji udeležene živali preprosto pašejo na 
svežem zraku in se z njimi postopa po naprednih smernicah 
ravnanja z živino. Pri pridelavi niso dovoljeni gensko spre-
menjeni organizmi in v veljavi so stroge omejitve glede 
uporabe kemičnih pesticidov, gnojil, antibiotikov ter raznih 
drugih dodatkov. 
V večernih urah se vrnem domov. Ugotovim, da sem poza-
bila kupiti nekaj stvari. To ni težava, saj z gotovostjo lahko 
rečem, da je spletna trgovina v današnjih časih postala na-
ša najljubša trgovina. Spletno nakupovanje poteka s pomo-
čjo centralne spletne trgovine, v kateri izbereš le mesto in 
ti poda vse trgovine, ki se nahajajo v tvojem mestu. Nato še 
le izbereš trgovino, v kateri opraviš spletni nakup. 
Živim v Sloveniji, ki sodi med srednjeevropske države. Ura-
dni naziv Slovenije je Republika Slovenije. Leži na vzho-
dnem koncu alpskega masiva, med Panonsko nižino in Ja-
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dranskim morjem. Na vzhodu meji na Madžarsko, na jugu 
na Hrvaško, na severu na Avstrijo in na zahodu na Italijo. 
Zaradi 46,6 kilometrov dolge obale se Slovenija prišteva 
med pomorske države. Razprostira se na 20 273 kvadrat-
nih kilometrov. 
Po ustavi je Slovenija demokratična republika, hkrati pa 
naj bi bila pravna in socialna država. Oblast se deli na za-
konodajno, izvršilno in sodno. V letu 2020 je Slovenijo in 
celoten svet zajela pandemija bolezni koronavirus, ki se 
imenuje SARS-CoV-2 ali COVID-19. Bolezen se je pojavila v 
mestu Vuhan na Kitajskem. S pojavom koronavirusa se je 
svet v letu 2020 čez noč ustavil. Ljudje smo v času pred 
koronavirusom na vrednote v večini gledali kot na materi-
alne stvari. Zdravje, družina in tudi odnosi so bili v našem 
življenju na zadnjem mestu. V času pandemije ko smo bili 
v izolaciji je bilo na preizkušnji razumevanje odnosa in 
vrednot do svoje družine, prijateljev, znancev in tudi dru-
žbe. Ta čas nam je ponudil veliko novih priložnosti in poti v 
prihodnost. Narava si je odpočila od izpušnih plinov ter 
odpadkov odvrženih v morje in oceane. Virus je postil po-
sledice na celotni družbi. Sedaj v letu 2040 se do narave 
obnašamo spoštljivo, uporabljamo prevozna sredstva, ki 
ne onesnažujejo okolja in ohranjamo čista morja in ocea-
ne. Ljudje se spoštujemo in si med seboj pomagamo. Zdra-
vje, družina in odnosi med nami so na prvem mestu. Ma-
terialne stvari nam ne pomenijo veliko. 
Po koronavirusu leta 2020 je bila Slovenija v veliki krizi. 
Koronavirusa ni več med nami. Nenadzorovano zadolževa-
nje, propad množice podjetji in bančni kreditni krč so pa-
ralizirali slovensko gospodarstvo. Politična elita je s svo-
jem spletkarskim in nezrelim načinom dela, to težavo še 
dodatno poglobila. Kljub izvrstni geografski legi in razno-
vrstnih naravnih virih, je potencial Slovenije ostajal neizko-
riščen. V letu 2040 je Slovenija začela uporabljati model za 
prehod k novi razviti in odgovorni družbeni ureditvi, saj 
smo vsi ljudje upravičeni do svobodnega, dostojnega in 
ustvarjalnega mišljenja. Trenutna družbena ureditev tega 
ni omogočala. Vse več ljudi, ki so že zadovoljili svoje 
osnovne potrebe, iščejo nove vrednote, smisel življenja  in 
strmijo k višjim ciljem. Zato je potrebno oblikovati sistem, 
ki bo omogočal in spodbujal uveljavljanje osebnih intere-
sov, ustvarjalnosti in učinkovitosti. Nov model uvaja uni-
verzalni temeljni dohodek (UTD). To je dohodek, ki naj bi 
se vsakemu posamezniku izplačeval do konca življenja 
vsak mesec. UTD bo posameznik pričel prejemati ob nje-
govem rojstvu, pripadal pa mu bo vse do njegove smrti. 
Vsaka oseba bi tako v različnih življenjskih obdobjih preje-
mala določeno vrednost, tako na primer v obdobju rane 
mladosti v takšni višini, ki bi omogočila dostojno prežive-
tje. Z prejemanjem UTD-ja bi ljudem olajšalo odločitev za 
nove poslovne poti in osebni razvoj. Predvsem pa jim bo 
okrepil občutek varnosti v vsakodnevnem življenju. Uved-
ba temeljnega dohodka daje ljudem možnost samoorgani-
zacije, ljudem omogoča preživetje in jim daje socialno var-
nost. Tako lahko odprto in iskreno iščejo tako delo, kot ga 
želijo opravljati, ter jih osrečuje. Za razliko od družbe, ki 

smo jo imeli do sedaj, nam UTD zagotavlja osnovno var-
nost. V dosedanji družbi posameznik, ki ni zadovoljen z 
delom, ni mogel zapustiti podjetja, v katerem je zaposlen, 
ker bi tako izgubil vir dohodka, ki mu omogoča preživetje. 
In tako so se ljudje v dosedanji družbi le redko odločali za 
iskanje novih kreativnih poslovnih priložnosti. Trenutna 
družbena ureditev, ki je trajala do zdaj, ni trajnostna in ne 
omogoča razvoj človeškega potenciala. Z viri, ki so nam na 
razpolago na našem planetu je ob njihovi pravilni razpore-
ditvi, omogočiti veliki večini prebivalstva ustvarjalno in 
srečno življenje. Z novim modelom, ki ga uvajamo v letu 
2040 se bo končal suženjski odnos do dela »navadnih« 
zemljanov. 
Tudi izobraževanja, ki smo ga poznali včasih ne poznamo 
več. Razen samotnega profesorja v razredu, šole obišče 
ekipa inštruktorjev iz zelo različnih področji. Predavanja so 
obogatena z reševanjem težav z resničnega sveta. Name-
sto, da študentje ure in ure sedijo v predavalnicah, se pri-
hodnji zdravniki, odvetniki, poslovneži, inženirji, umetniki, 
novinarji in drugi učijo povezovati različne načine reševanja 
problemov in skupaj iskati inovacije. 
V prostem času sodelujem v društvu Za otroke Sveta. Druš-
tvo pomaga revnim družinam in otrokom. Je nevladna, 
prostovoljna, neprofitna in humanitarna organizacija. Te-
meljni cilj društva je dvig kakovosti življenja otrok in mla-
dostnikov in vključevanje otrok v izobraževanje. Zmanjšati 
želimo socialne in ekonomske razlike družin in njihovih 
otrok. S tem v družbi delujem kot aktivna državljanka. 
V letu 2040 se še vedno uporabljajo tradicionalni mediji, 
kot so tisk, radio in televizija, prevladujejo pa vsekakor in-
ternet. V informacijski družbi mediji niso več ključni dejav-
nik družbenega življenja. S pomočjo obvladovanja informa-
cij, ne ustvarjajo več podobe sveta. Politične in ekonomske 
elite medijev ne uporabljajo več za nadzor nad množicami 
in medijska industrija, nima več komercialnega značaja. 
Medije uporabljamo za zabavo, obveščanje in izobraževa-
nje. 
      V letu 2040 človeštvo uživa po številnih rezultatih teh-
nološkega napredka. Razvoj v prihodnjih letih bo potekal 
pod okriljem trajnostnega razvoja, kar v praksi pomeni, da 
se bosta ekonomija in tehnologija v prihodnosti prilagodili 
izzivom, ki jih bo prinesel čas. V prihodnosti je pričakovati, 
ad se bodo gradnje in prevozna sredstva še naprej prilaga-
jala okolju. Stanovanjske enote bodo preko spletnega 
omrežja povezane v informacijski ekosistem. Elektriko bo-
do  pridobivale le še preko brezžičnih omrežij. Prenos elek-
trike preko daljnovodov ne bo več. Hiše bodo obdane z 
rastlinjem, ki bodo prispevale k proizvodnji kisika. Stopnja 
robotizacije v podjetjih se bo še samo povečevala. Če želi-
mo vedeti kakšen čas nas čaka, nam ne preostane drugega, 
kot da nanj počakamo. 

Mia Robar, 8. a 
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Gaja Rajh, 5. b    Anej Kešič, 5. b 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anej Kešič, 5. b 
 
 

Gaja Šilec, 4. b   Nina Vogrinec, 4. b 
 

Iva Strnad, 4. b   Julija Adam, 4. b 

 
 

SKRIVNI DNEVNIK MARKA NEELSTINA 
 
12. DECEMBER, ČETRTEK 
No, pa sem začel pisati svoj dnevnik. Učitelji mi že od sep-
tembra lani težijo naj začnem. Pa sem začel, ampak zdi se 
mi, da ne bo dolgo trajalo, saj ''nisem'' odličnjak. 
13. DECEMBER, PETEK 
7.20 – Upam, da se mi ne bo zgodilo, kaj neprijetnega, kot 
za vsak petek 13. do zdaj. S tem mislim, da kdo ja ne bi kdo 
ugotovil, kdo je moja simpatija.  
13.45 – Zakaj je ta dan zame preklet. Zgodilo se je točno to, 
česar si nisem želel: kar veliko jih je ugotovilo, v koga sem 
zaljubljen. No, ko bolje pomislim imamo sedmošolci 
''začaran krog simpatij'': 
Jaz sem zaljubljen v Minko,  
Minka je v Aleša, ki je veliko močnejši od mene, 
Aleš je v Tino, ki je verjetno najbolj priljubljena punca med 
fanti, 
Minka pa je v mene. 
To tudi malce obžalujem, saj me bo Aleš kmalu pretepel. 
Verjetno bo to za moj rojstni dan, 13. januarja. 
16. DECEMBER, PONEDELJEK  
 Jutri bom tepen! Aleša sem slišal, ko se je o tem pogovarjal 
s svojimi prijatelji. Zdaj je vprašanje, če bom šel v šolo ali 
ne. Ah bom šel. Mogoče ga ne bo v šolo, ker piše njegov 
razred jutri zgodovino.  
17. DECEMBER, TOREK 
Aleša ni bilo v šolo. Yes. Aja, dobili smo novega sošolca, ki 
je muslimanske vere in mu je ime Kristjan. To pa zato, ker 
je bil v rejniški družini, potem pa so ga našli njegovi biološki 
starši. Verjetno ga bodo preimenovali. Torej zdaj imam v 
razredu ''muslimanskega Kristjana'' kar je malce ironično. 
Verjetno on tega ne ve. 
18. DECEMBER, SREDA 
Danes se ni zgodilo nič zanimivega. Samo imeli smo ''vajo'' 
terorističnega napada in ''slučajno'' je nekdo učitelja ustre-
lil v roko. Sem rekel nič zanimivega. 
20. DECEMBER, PETEK    
Včeraj je na šolo prišel inšpektor zaradi ustreljenega učite-
lja. 
Danes sem pa samo sanjaril o Minki. Videl sem jo, ko je 
med športno je naredila predklon. Bil sem tako zasanjan, 
da bi me lahko nesli v smetnjak, pa bi ugotovi komaj po par 
minutah. 
23. DECEMBER, PONEDELJEK                   
Bil sem tepen od Aleša, čeprav ne tako, kot bi lahko bil. No, 
ko me je začel Aleš tepsti, je do naju prišla Tina in Aleša 
tako močno focnila, da se mu še verjetno zdaj pozna. 
 #VIP VARNOSTNICA 
Aja in bliža se 24. december, Minkin rojstni dan, tako, da ji 
moram nekaj kupiti. Danes je 23. tako, da ima rojstni dan… 
JUTRI .  
24. DECEMBER, TOREK  
  7.05 – V redu, včeraj sem Minki šel kupiti parfumček. 
Upam, da ji bo všeč. 
  14.30 – No, verjetno nisem izbral pravega darila. Ko sem 
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šel domov, sem videl Minko sedeti na klopci pred šolo. Ker 
je bila videti žalostno, sem usedel k njej in jo vprašal, kaj je 
narobe. Rekla mi je, da ji je neko ''tele'' v omarico dalo 
parfum. Zdaj Minka misli, da to njeno tele misli, da ona 
smrdi. Ne morem verjeti, da sem jaz to njeno ''tele.''   
6. JANUAR, PONEDELJEK 
Prosti dnevi so predolgočasni za v dnevnik, ker igram po 
cele dneve igrice pa nimam nič za napisati. 
No, Minka ima novo frizuro (še lepšo kot prej) in uporablja 
moj parfum. Aja in make up si je začela delati. Zdaj bodo 
kmalu vsi nori nanjo. Moti me to, da še tisti, ki so prestari 
zanjo. 
7. JANUAR, TOREK 
Nekaj ni v redu, res ni v redu, zelo ni v redu (OK to nima 
smisla). Kot prvo danes smo pri zgodovini dobili nazaj 
teste. Izgubil sem tri točke. To ni niti malo dobro.                             
Kot drugo pa: danes, ko sem šel domov, sem videl dva 
fanta, ki sta šla za Minko. Nikoli še nisem videl, da bi šla 
tja. Za enega vem, kje živi. Točno v drugi smeri (mogoče 
pretiravam, ampak nikoli ne veš). 
9. JANUAR, ČETRTEK – POSTAL SEM MINKIN FANT 
V glavnem, včeraj sem rešil Minko. Bilo je tako: 
Spet so jo zasledovali (no, tokrat samo en). Minka mi je 
povedala, da se ju je zadnjič rešila v slepi ulici. Tokrat ji ni 
uspelo. Moški, ki jo zasledoval, jo je videl, kam se je skrila 
in jo zgrabil. Ko jo je nesel do svojega kombija, je Minka 
videla Aleša, kako je zasanjan hodil za Tino. Poklicala ga je, 
a on je bil očitno še bolj zasanjan kot jaz pri športu. Takrat 
je zasledovalec Minko udari po glavi, da je na pol izgubila 
zavest. Takrat sem jo jaz slišal. Pogledal sem tja, od koder 
je prihajal njen glas in sem ju zagledal. Vedel sem, da ne 
smem iti k tistemu moškemu kar tako lepo in veselo, ker 
bi lahko še meni kaj naredil. Zato sem se naslonil na zad-
nja vrata kombija, si čez glavo poveznil kapuco in vzel tele-
fon iz žepa ter začel pisati sporočilo. Ko je moški prišel do 
mene, je Minko položil na stran kombija in mi rekel, naj se 
umaknem, jaz pa sem dvignil prst v opozorilo, naj počaka. 
Pogledal je, kaj sploh pišem. Videl je, da pišem sporočilo 
svojemu stricu, policistu. Verjetno je to ugotovil po nago-
voru: ''Dragi stric, policaj.'' Še preden sem končal s pisa-
njem, me je moški hotel udariti po glavi, jaz pa sem mu 
udarec blokiral z levo roko in ga z desno roko tako udaril 
po glavi, da je padel v nezavest. Dokončal sem sporočilo in 
Minki pomagal domov. Takoj, ko sem jo ''dostavil'' domov,  
sem šel nazaj do kombija. Tam so že bili policisti, ki so pri-
jeli zasledovalca. 
 # 12 LETNIK – 1 
 ZASLEDOVALEC – 0 
Začelo se mi je dozdevati, da bi moral nazaj k Minki. Tiste-
ga dne sem si dodobra zapomnil pot do njene hiše. Ko 
sem prišel do nje, sta bila avta od staršev že doma. Vstopil 
sem. Minka je takoj prišla k meni in me objela, njena star-
ša pa sta začela ploskati in mi porivala denar v roke. Minko 
sem samo vprašal, če sva zdaj par. Ona je seveda rekla ja, 
jaz pa sem denar porinil nazaj v roke staršev in rekel, da je 
to dovolj. 

13. JANUAR, PONEDELJEK  
Na svoji zabavi za trinajsti rojstni dan sem dobil prvi poljub 
od Minke. 

Luka Brumec, 7. a 
 

Dan Štunberger, 9. b 

Neja Miljković, 7. b 
 
SKRIVNOSTNI DNEVNIK EME 
 
Zdravo! Naj se predstavim. Sem Ema in stara sem 14 let. 
Rada berem, pišem in se ukvarjam z glasbo. Šola mi ne dela 
pretiranih problemov. Probleme mi dela moja domišljija in 
jaz sama sebi. Že dolgo pišem dnevnik,  a prejšnja leta niso 
tako zelo zanimiva. Če vas še kaj zanima boste odgovore 
našli v mojem dnevniku (najbrž, nič ne obljubim). 
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  DOMIŠLJJSKI DNEVNIK 

30. september, ponedeljek 
Prvi mesec šole je. Spoznala sem nove sošolce in nove 
fante. Z nekaterimi sem se ujela. Spoznala sem Aleksa. 
Kdo je? Fant iz mojega razreda. Je simpatičen in srame-
žljiv. Veliko si pišem z njim in upam, da to kaj pomeni. Si-
cer pa se bodo začele ocene, zato ne smem preveč razmiš-
ljati o fantih.  
15. oktober, torek 
Aleks… med poukom sem razmišljala o njem. Učiteljice 
sploh nisem poslušala. Niti vedela nisem o čem razlaga. 
Razmišljala sem o prigodah, ki bi se lahko zgodile. Skupaj 
bi šli na igrišče, ampak ne samo jaz in Aleks. Igrali bi odboj-
ko in se zabavali. A, to so bile le sanje, ki sem si jih želela, 
da bi se uresničile. Z Aleksom je res, da sem se ujela, a oba 
sva bila sramežljiva in nisva mogla spregovoriti niti bese-
de. Ko je bilo konec ure, sem se spraševala o čem je učite-
ljica govorila. Ni bilo važno, saj je sledila ura športa. Upala 
sem, da bomo igrale odbojko (vedno si želim, da bi jo) in 
tudi smo jo. Ura pa drugače ni bila nič kaj posebnega. 
Aleks je drugače dober športnik, a je preveč sramežljiv. 
25. oktober, petek 
Dozdeva se mi, da Aleks ni tisto ravno to kaj si res želim. 
Ne znam se pogovarjati z njim. Če me je kaj vprašal, sem 
odgovorila ravno tisto kar si nisem želela in zardela. Naen-
krat si nisem več želela pisati z njim. Nekaj se je spremeni-
lo. Srce ni vedelo kaj naj naredi, glava  pa. Z Matejem sem 
se dobro razumela. On je fant iz drugega razreda. Aleks mi 
je povedal, da sem Mateju všeč, ampak jaz mu nisem ver-
jela, saj je lep in športen tip, jaz pa nisem nič kaj posebne-
ga. 
9. november, sobota 
Aleksu sem povedala, da si želim biti le prijateljica. Dobro 
je sprejel. Veza z Matejem… res sem mu bila všeč, čeprav 
je mislil, da mi on ni všeč. Povedala pa sem mu, da je upa-
nje, v smislu za naju. 
12. november, torek 
Matej me je vprašal, če bi bila PAR! Rekla sem mu, da če 
se bova pogovarjala v šoli. Zdelo se mi je, da gre vse prehi-
tro. Dejansko sem mu bila res všeč. Zelo, res zelo. Drugače 
pa fantje, moje starosti ne znajo narediti prvega koraka. 
Bližal se je tudi ples pri športu. Matej me je vprašal, če bi 
plesala z njim, zato bom najverjetneje plesala z njim. 
14. november, četrtek 
Danes imamo šport. Vsi smo bili na trnjih. Punce smo bile 
živčne, za fante pa si mislim, da jim je bilo odveč, nekateri 
pa so se veselili. Prišle smo v telovadnico in učitelja sta že 
pripravila zvočnike. Ja, plesali bomo. Fantje so se postavili 
v krog in PUNCE smo morale iti k njim. Fantje bi morali 
priti k nam, ne me k njim. Kdo je to sploh videl. No, saj je 
vseeno. Plesala sem z Matejem. Bilo mi je smešno, saj je 
bil malce manjši od mene. Po resnici je pa dobro plesal. 
Ampak, še vedno sem slišala govorice o Mateju, ki mi niso 
bile všeč. 
21. november, četrtek 
Res je, vse kar sem slišala. Res je. Grozno mi je bilo. Oh, 
kako in zakaj? Zakaj je tako nor name? Vam povem… naj-

raje ima punce, ki so razvite (12 smo stari, človek to ni nor-
malno). Saj veste…vsem je nerodno, ko govorimo o tem, a 
njemu očitno ni. Niti pogovarjati se nisva znala. Prehitro je 
bilo vse skupaj. Pač takšna sem. Ne morem si pomagati, a o 
tem mi je grozno govoriti. 
29. november, petek 
Še vedno mu nisem povedala o tem, da si ne želim biti nje-
gova punca. Za to leto je bilo vsega preveč. Vedno, ko me 
je vprašal, če še mi je všeč, sem po navadi napisala, da mo-
ram iti ali moram iti jest… odgovorom sem se izogibala. 
Všeč mi je, da si pišem s fantom. Samo nisem mu mogla 
povedati, ker me je imel res rad. Bil je nor name, ampak ni 
moj tip. Želela sem si, da bi bila samo prijatelja, a nisem 
vedela kako bo sprejel. 
2. december, ponedeljek 
December je. Oh, ta mesec obožujem. Edino, ni mi všeč, da 
bom imela toliko dela. Saj veste, ocene, nastopi… če sem 
prišla čez skoraj polovico šolskega leta, bom še ta decem-
ber. Glede Mateja… povedala sem mu. Niti približno ni do-
bro sprejel. Nikoli me ni več poklical ali mi kaj napisal. Vre-
snici pa so minili samo trije dnevi od takrat, ampak vseeno 
je drugače, ko ti noben fant ne piše. Želela sem si, da bi bila 
še vedno prijatelja.  
14. december, sobota 
Večer je. Po navadi vedno z družino gledamo film. Sama 
najraje gledam romantične filme. Med filmom sem se spra-
ševala, če bom sploh kdaj spoznala pravega fanta, ki bo 
princ na belem konju… ne, ne bo na belem konju in tudi 
princ ne bo. Bo lepotec z drznim pogledom za katerim se 
skriva marsikaj? Bo nežen do mene? Bo res drzen kot nje-
gov pogled ali bo previden do mene in me bo imel res rad? 
Bo ljubezen na prvi pogled? Bo tako kot v turških nadalje-
vankah? Bo vse naravno ali bom dramatična? Bom jaz tista, 
ki bo za vse kriva? Bom jaz tista, ki bo dneve in noči prejo-
kala in se spraševala, če ga imam še vedno rada in zakaj 
tako boli? Je kakšna pot nazaj? Si bi zamišljala , kako me bo 
v parku prijel za roko in mi rekel, da sem lepa? Mi bo rekel, 
da me ima rad? Bi zbežala ali mu rekla naj ostane z mano 
dokler bo lahko? Bi ostala? Bi skupaj pobegnila v neznano? 
Bi bila srečno zaljubljena in se bi nama zgodila nesreča? Se 
bom še vedno to spraševala, če mi  bo kdo povedal, da se 
na moja vprašanja ne da odgovoriti? Ko sem bila spet nazaj 
pri zemljena, se je predvajal zadnji del filma, v katerem se 
je zgodila prometna nesreča. Fant je svoji punci v solzah 
govoril, da jo ljubi. Punca ga je poslušala, a komaj. Bila je na 
robu smrti.  
Rekla mu je, da ga ljubi, ampak naj ga ne boli, ko bo odšla. 
Našel bo drugo in pozabil nanjo. Zaprla je oči. Fant jo je 
poljubil na čelo in ji govoril naj ne odide.  
Filma je bilo konec. Bila sem v solzah (kakšna romantična 
komedija). Poslovila sem se od sestre ter staršev in odšla v 
svojo sobo. Bila sem zelo utrujena. Legla sem se v svojo 
posteljo. Hotela sem, da bi sanjala o fantu s katerim sem 
sva si usojena. Ampak nisem. Sanjala sem o vprašanjih, na 
katere sem si želela odgovoriti med filmom. A, ni šlo. Za-
spala sem. 
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19. december, četrtek 
Danes imam nastop z mojo prijateljico. Ime ji je Anja in res 
lepo poje. A, me nekaj res zanima. Sem res taka, da si po-
jem pod tušem, ko sem slabe volje poslušam glasbo in 
plešem kot nora? Si edina izmišljujem zgodbe, ki se bi zgo-
dile s popolnim fantom in pišem knjigo pri dvanajstih (ja, 
res jo)? Sem res še vresnici mala deklica odznotraj in se 
znova in znova sprašuje čudna vprašanja? Edino kar si že-
lim je, da bi bilo vse v redu z mano. V redu, nazaj k nasto-
pu… v šoli imamo generalko in ne bom imela etike (vsaj 
ena dobra stvar v tem dnevu, hvala bogu). Odšla sem v 
telovadnico in z Anjo sva se pogovarjale. Pred nama je bil 
še pevski zbor, zato sva imele veliko časa. Ko so vsi odšli, 
sva bili na vrsti. Peli sva in začelo je zvoniti (kar pomeni, da 
je konec ure). Začeli so prihajati moji sošolci in poslušali so 
naju. Bil je konec pesmi in nekateri so nama zaploskali. 
Imela sem čuden, a dober občutek. Nato so odšli, ampak 
generalke še zdaleč ni bilo konec. Komaj sem čakala na 
nastop. 
Prišla sem domov in začel se je čas za urejanje. Res se rada 
urejam. Nalila sem si bano, si umila obraz in si počesala 
lase. Po kopanju sem se oblekla, si naredila pričesko (pri 
tem mi je pomagala tudi sestra. Sama tega ne znam poče-
ti) in si nadela malo maskare. Čas je bil za odhod in z ati-
jem sva odšla. Z Anjo sva v šolo prišle na isti čas. Bilo je še 
toliko časa, da smo lahko povadili. Ljudi je bilo kar veliko, 
vsaj za malo šolo. Videla sem Aleksa, ampak tisti trenutek 
to ni bilo preveč važno.  
Šolski bend je bil zadnji. Čakale sva veliko časa. Prišel je 
čas. Stopile sva na oder in pokazale kako se to dela. Na-
stop nama je uspel in veliko ljudi sva presenetile. Bilo je 
res lepo.  
30. december, ponedeljek 
Počitnice so. Ne dogaja se nič takega, saj so počitnice. Res 
se imam čas odpočiti od vsega. Ko mislim, da bo kmalu 
novo leto, mi je čudno, da ga je že konec. Vsi fantje, vse 
prigode, nastopi, ocene. Ne vem, zakaj mi gre na jok. Veli-
ko vsega lepega se je zgodilo in šla sem čez veliko proble-
mov. Lahko jih razčistimo.  
Problem: nesimpatičen fant je zatreskan vate, tebi pa gre 
na živce. 
Kako to rešiti? 
Če ti je neprijetno, ko te gleda neprestano, se delaj kot, da 
ga ni in ga ignoriraj, a ne bodi nesramna (ni lepo) ali pa si 
zakrij obraz na ne vidni način (kot, da se naslanjaš in gle-
daš v drugo smer, nasloni roko na čelo in glej dol). Ne de-
laj mu lažnega upanja in ne laži njemu in sama sebi. Če bo 
vsiljiv ga ignoriraj, odidi ali mu pa odgovori. Če ti bo napi-
sal kakšno pisemce, naredi tisto kar sama čutiš (v mojem 
primeru: pogledaš, vržeš vstran in ignoriraš). Vem, da zve-
ni nesramno, ampak poskušaj se postaviti v mojo vlogo. 
Problem: grdo govorjenje za tvojim hrbtom. 
Kako to rešiti? 
Če ti kdo pove, se poskušaj pogovoriti s prijateljico/
prijateljem. Če te ignorira jo pusti, možno je, da ti česa ne 
privošči ali pa se ne bi rada več družila s tabo. 

Želiš si doseči željeno, a ti ne uspe?  
Kaj narediti? V tem letu se mi je to velikokrat zgodilo. Vem, 
da je težko, a res ne smeš obupati. Enkrat ti bo uspelo. Se-
veda je v to treba vložiti veliko truda, ker samo od sebe ne 
bo prišlo.  
Počutiš se ničvredno in zgubljeno. 
Kako to rešiti? 
Ne govori si tega, samo huje bo. Vsi smo vredni ljubezni in 
sreče. Vem, da se boš vsaj enkrat v življenju znašla na robu 
prepada in ne boš mogla ne naprej in ne nazaj. Ostala boš 
na istem mestu in se ne boš mogla premakniti naprej. Tu ti 
svetujem, da se pogovoriš s tebi ljubo osebo (starši, sestra, 
prijateljica,…). Bolje bo in napredovala boš. Naučila se boš 
imeti rada sama sebe. 
To so zame največji problemi. A, zdaj jih nimam več toliko. 
Leto pa se počasi bliža koncu, na žalost brez popolnega 
fanta. Pa sem še vedno živa, brez njega. Saj sem še mlada, 
zakaj bi ga sploh potrebovala. Moj princ na belem konju, z 
zapeljivim pogledom in nežno dušo malo zamuja. Saj se mu 
še ne mudi. Enkrat bo že prišel. 

Zarja Robar, 7. a 
 

 Anže Sovec, 8. a  Nika Komaromi, 8. a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matija Zlatolas, 8. a 
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  PEVSKI ZBORI 

OKAMENEL OBRAZ 
 
Pred tabo sem samo podoba, 
ki ne skriva svojega obroba. 
Ko boli me tvoja bližina, 
so besede samo v srcu vdolbina. 
Tvoje misli so nedovršene, 
toda bolečina vsakogar zadene. 
Vsak je samo nedolžno bitje, 
ki išče bližnjice in pred nevarnostjo kritje. 
Noben ne pozna dovolj besed, 
ki bi opisale, kako želim si tvoje barve imet. 
A vedno je dovolj le grafit, 
da nema senca prikaže se na zid. 
Ko pade senca in pogled obstoji, 
ne vem, kdo se smeji in kdo grozi. 
Ocean je med nama, 
toda nikoli ne bova sama. 
Najino srce v samoti gori, 
samo midva veva, kako vse preboleti in kako boli. 
A v ogledalu sem še vedno samo jaz, 
zate pa je ostal moj okamenel obraz. 

 
Miha Pečnik, 8. a 

 

PEVSKI ZBORI NA DALJAVO 
 
Ko pojem, se moja duša smeje…  
In pevci pevskih zborov naše šole pojemo z veseljem in 
mladostnim zanosom. Na naših pevskih vajah ne le urimo 
svoj melodični in harmonski posluh ter pilimo pevsko teh-
niko, ampak se tudi družimo, skupaj pojemo, dihamo in se 
imamo radi. Skupaj smo drug za drugega in za vse nas.  
Naši načrti za letošnje šolsko leto so bili veliki. Sploh druga 
polovica šolskega leta je za pevske zbore zmeraj pestra, 
saj v pomladnih mesecih potekajo Območne revije otro-
ških in mladinskih pevskih zborov, na katere smo se tudi 
letos, pod vodstvom učiteljic Rebeke in Lucije, skrbno pri-
pravljali. Razen tega smo v mesecu maju načrtovali kon-
cert pevskih zborov naših šol, ki ga običajno pripravimo na 
vsaki dve leti. Letos smo se ga še posebej veselili, saj bi bil 
tega dne organiziran kulturni dan za vse učence naše šole. 
Pridno smo vadili in nastopili na različnih nastopih, vključ-
no z božično – novoletno prireditvijo.  
Ko smo se v začetku leta 2020 vrnili v šolo, si še niti pred-
stavljali nismo, da se nam bodo vsi letošnji načrti popolno-
ma obrnili na glavo. Do meseca marca smo še prepevali 
skupaj, nato pa, vsi skupaj, ostali doma.  
Po začetnem presenečenju smo tudi pevci pričeli z delom 
na daljavo. Utrjevali smo pesmi, ki smo jih izbrali za sreča-
nja pevskih zborov in urili glasove z vokalno – dihalnimi 
vajami. Sodelovali smo pri projektu Vseslovensko petje s 
srci, v katerem smo 23. aprila zapeli skupaj s celotno Slo-
venijo in se tako združili vsi skupaj. Pevci otroških pevskih 
zborov smo narisali sebe, kako pojemo. Pevci mladinskega 
pevskega zbora smo zapisali svoje misli o tem, kaj nam 

pomeni glasba in petje. Pri MPZ Spodnja Polskava smo do-
ma posneli svoje petje pesmi Ne čakaj na maj, pevci MPZ 
Spodnja Polskava -  podružnica Pragersko pa smo zapeli 
pesem Heal The World in nato posnetke poslali učiteljica-
ma, da sta združili naše glasove v skupno prepevanje.  
Ob sklepu šolskega leta, ko smo se že vsi vrnili v šolske klo-
pi in se bomo v zaključni prireditvi ter proslavi povezali 
virtualno, bomo s svojimi točkami sodelovali tudi pevci 
mladinskega pevskega zbora Spodnja Polskava in podružni-
ce Pragersko. Ob odhodu na počitnice si želimo, da bodo 
jeseni naši glasovi ponovno ubrano zazveneli in božali srca 
nas in naših poslušalcev. 

Lucija Pocrnja 
 

Misli pevcev mladinskega pevskega zbora o glasbi in pet-
ju: 
 
»Petje je uživanje, sproščanje, trening za glasilke in še in še. 
Pravzaprav je petje zame prosti čas ter glasba, ki je v vsa-
kem kotičku (v ustih, v instrumentu, v radiu) vsepovsod. 
Uživajte v petju otroci, starši in stari starši ker vem, da ima-
te vsi zelo lep glas.« 
 
»Petje je inštrument vsakega človeka. Je najtežji inštrument 
za naučit. Moraš ga znat pravilno uporabljati in se naučiti 
peti s prepono. Meni glasba pomeni veliko. Ob njej se spro-
stim in pozabim na vse, pa je lahko katerakoli glasba. Rada 
jo tudi izvajam s petjem in igranjem na inštrumente. Ko 
pojem me prevzemajo čustva in veselje. Druženje v našem 
pevskem zboru mi veliko pomeni in se počutim super, saj 
imamo dobre odnose, skupni interes ter se zabavamo.« 
 
»Petje je najtežji instrument, zato ga moramo varovat in 
pravilno uporabljati. Jaz rada pojem, samo sem pogosto 
sramežljiva pri petju. Rada tudi poslušam pesmi, saj mi vča-
sih to da energijo ali pa me pomirja. Pevski zbor mi je tudi 
fajn, ker se tam družimo, pojemo in tudi zabavamo.« 
»Med časom karantene še več svojega časa posvetim glas-
bi, petju, igranju klavirja in ukulela… Opazila sem napredek 
v vsem prej omenjenem. Predvsem pri petju se mi zdi, da 
lažje zadanem določene tone oz. ugotovim kateri toni sledi-
jo.  
V času karantene se mi še zdi posebej pomembno, da se 
posvečamo glasbi, saj je glasba internacionalen jezik, ki nas 
vse povezuje in se lahko med sabo razumemo skozi glasbo. 
Petje in glasba imata hkrati tudi veliko drugih pozitivnih 
lastnosti: pomagata pri umirjanju, lažjemu prenašanju skr-
bi, prinašata srečo in pomagata premagati stiske.  
Zato sem mnenja, da je pomembno, da se v tem času nada-
ljujejo projekti, kot je Vseslovensko petje s srci, saj se mora-
mo ravno v času stiske povezati in pomagati drug drugemu. 
Glasba mi torej pomeni veliko in menim, da bi svet brez 
glasbe bil zelo pust. Citat pravi: »Sometimes music is the 
only medicine the heart and the soul need« in s tem se po-
polnoma strinjam.« 
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»Meni glasba pomeni veliko. Zelo rada poslušam glasbo v 
živo in preko telefona … Zelo rada tudi pojem zato sem 
tudi pri pevskem zboru. V osnovni šoli sem pevski zbor obi-
skovala vseh 9. let , saj mi to pomeni veliko. Kljub temu, da 
sem pevski zbor obiskovala tudi v glasbeni šoli, je v našem-
šolskem zboru bil občutek čisto drugačen. Jaz sem dobila 
vedno občutek, da sem del neke skupine, ki na raznih prire-
ditvah, nastopih zastopa šolo. Zelo lepo je tudi slišati vse 
pohvale učiteljev, staršev, sošolcev … Kljub temu, da smo 
skupina pevcev pa je učiteljica vedno poudarja, da je vsak 
posameznik pomemben in potreben za uspešnost zbora.« 
»Rada pojem vse pesmi: slovenske, tuje, starejše, novejše… 
Marsikomu se morda ne zdi, da je med slovenskimi in tuji-
mi pesmi kakšna razlika, vendar je. Ko jaz pojem tuje 
pesmi se ne oziram na besedilo ali pa na pomen pesmi. 
Pomembna mi je samo melodija. Pri petju slovenskih 
pesmi pa je zelo pomembna smiselnost in pomen besedila. 
Jaz osebno tudi bolj uživam v petju slovenskih pesmi. Ko 
pri zboru ali pa v razredu pojemo slovenske pesmi je nekaj 
posebnega, saj vsi vemo o čem pojemo, kakšen je pomen 
besedila.« 
 
»Ko sem v drugem razredu pela, sem bila zelo vesela. A 
čez čas mi je vso to veselje “izginil.” Ko sem prišla v mla-
dinski zbor, me je prvo bilo sram, saj nisem vedela, če mi 
bo šlo in ali se bom naučila besedili ipd. A čez čas sem se 
vklopila. Med petjem mislim na našo skupino, kako poje-
mo na velikem odru, a ko se zmotim ali pa kdo drug ta-
koj pomislim, da če si želimo to doseči, moramo pridno 
vaditi.« 
 
»Petje je zame prekrasna stvar, ko pojem me prevzema 
neopisljiv občutek. Takrat se počutim zelo sproščeno. Vse 
probleme pozabim in se fokusiram samo na petje in zaba-
vo. Glasba mi pomeni izkoriščanje prostega časa ter spro-
ščanje. Ko sem žalostna ali jezna, začnem poslušati glasbo 
in prepevati, postanem veliko boljše volje. V veselje mi je, 
da sem lahko v našem pevskem zboru, saj se zelo dobro 
počutim in zabavam, ko sem v pevski družbi.« 
»Ko pojem, pojem s srcem, saj me glasba pomirja, sprošča 
in daje motivacijo za naprej. Najboljše pa mi je takrat, ko 
pojem s prijatelji, saj vem, da nisem sama in da je nekdo z 
menoj. Petje v pevskem zboru se mi zdi nekaj posebnega, 
saj smo vedno nasmejani in vedno si pomagamo. Na tek-
movanjih se vedno zelo potrudimo in tudi, če ne zmagamo 
vemo, da smo držali skupaj in zelo dobro odpeli.« 
 
»Glasba je zame sprostitev, užitek, včasih tudi tolažba. 
Doma zelo rada pojem. Takrat sem vesela in srečna, ker 
ko sem jezna, me v dobro voljo spravi le poslušanje glas-
be. Druženje v skupini v pevskem zboru je zabavno. 
Sploh takrat, ko smo imeli intenzivne pevske vaje, čeprav 
smo veliko peli, smo imeli čas tudi za zabavo.«  
 
»Zelo dobro se počutim, ko pojem s pevskih zborom, saj 
skupaj spoznavamo nove pesmi, tehnike petja in petje za 

življenje. Ko sama pojem doma, se počutim super. Ko 
imamo kakšen pomemben nastop, smo na koncu vsi vese-
li, kako dobro ga odpojemo in smo vsi zadovoljni s svojim 
trudom, ki smo ga vložili.« 
 
»Petje mi pomeni res veliko. Ko pojem pozabim vse in se 
prepustim glasbi. Na pevskem zboru res uživam, saj sku-
paj pojemo različne pesmi. Zelo se veselim, ko lahko pred 
ali po pouku pridem na pevski zbor, ker mi je včasih to še 
najboljši del dneva. Pogrešam zbor odkar smo doma in 
upam, da kmalu spet skupaj kaj zapojemo. Ko sem pela 
nekatere od teh pesmi, sem se sprostila in uživala.«  
 
»Mene prevzema veselje. Glasba mi pomeni veliko in všeč 
mi je da pojem v pevskem zboru.« 
 
»Glasba mi veliko pomeni ker jo lahko poslušaš ko si vesel, 
žalosten ali pa, ko ti je dolgčas. V življenju bo glasba vedno 
z mano, jaz pa vedno z njo.« 
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VALETA GENERACIJE 2011 – 2020 
 
V ponedeljek, 16. 6. 2020, smo se poslovili od devetošol-
cev, učencev 9. a, b in c oddelka. 
Valeta je potekala v telovadnici matične šole na Spodnji 
Polskavi zaradi Covid-a 19 v drugačni obliki. Kljub temu so 
učenci z razredničarkami in učiteljicama glasbe pripravili 
bogat program. To je bila aktivna in uspešna generacija, saj 
so osvojili številna priznanja tudi na državnem nivoju, za 
kar jih je pohvalila tudi ga. ravnateljica. Učiteljice razredni-
čarke so svoje učence presenetile s tremi kratkimi filmčki, 
utrinki iz njihovega življenja na šoli od prve do tretje triade. 
Sledila je kratka pogostitev v matičnih učilnicah, kjer so 
učenci oddali svoja razmišljanja ob zaključku osnovne šole 
v “časovno kapsulo”, ki jo bomo hranili v šolskem arhivu in 
jo bodo lahko prišli iskati ob 1. okrogli obletnici. 
SREČNO generacija 2011 – 2020! 
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