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VIZIJA ŠOLE: 
 

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 

Risba na naslovnici: Kei Koren, 8. b 
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UVODNIK  

Spoštovani bralci Ingoličevega dnevnika! 

 

 

Za nami je že pet mesecev pridnega dela, učenja, nabiranja pohval, priznanj in medalj na tekmo-
vanjih, veliko raznih športnih aktivnosti in dejavnosti, ki so potekale na najrazličnejših področjih 
ter kar nekaj uspešno izpeljanih projektov. 
 

Meseca septembra smo z velikim zanosom vstopili novo šolsko leto z veliko željo, da bodo v šoli 
pouk in vse ostale dejavnosti potekale po načrtu. Posvečali smo se kulturni dediščini, športu, se 
veselili v tednu otoka, veliko časa namenili varnosti na internetu. Za nami so že tudi prva tekmo-
vanja v znanju, šolo krasijo številni pokali, ki ste jih prinesli iz različnih športnih tekmovanj. Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport je mentorici, ge. Vidi Bombek, in učencem lanskega 6. b, 
podelilo nacionalno priznanje Zlati kabel za najboljši e-Twining projekt v starostni skupini 12 do 
15. let. Bili smo tudi na televizijskem snemanju Malih sivih celic in Hitrih lončkov. 
 

Spoštovani sodelavci in učenci, ponosna sem na vse vaše dosežke, ki se nizajo drug za drugim na 
različnih področja znanja, športa in spretnosti, saj dosegate odlične rezultate in se uvrščate na 
regijska in državna tekmovanja. 
 

Dragi bralci, Ingoličev dnevnik vas bo spomnil, kaj vse smo že ustvarili v tem šolskem letu, zato 
vas vabimo, da ga z radostjo preberete. 
 

 

Danica Veber, 
ravnateljica 
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PESTRO DOGAJANJE  

V letošnjem šolskem letu je prag naših treh šol pre-
stopilo kar 558 učencev Polskavske doline, od tega 
67 prvošolcev, ki so se radovedno podali v svet spoz-
navanja novih prijateljev, črk, številk in iger. Sedaj so 
za nami že štirje meseci učenja, poučevanja, razisko-
vanja in najrazličnejših dejavnosti, ki smo jih izvedli v 
sklopu pouka in izven njega.  

 

 

PRVOŠOLCI PRVIČ V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

V tednu 19.—23. septembra so šolsko knjižnico na 
Spodnji Polskavi, Pragerskem in Zgornji Polskavi prvič 
obiskali naši prvošolci. Učence je v vsaki enoti spreje-
la šolska knjižničarka, ki jim je predstavila knjižnico. 
Na sproščenem obisku so učenci spoznali osnovna 
pravila knjižnice, se seznanili z branjem za Ingoličevo 
in EKO bralno značko ter z navdušenjem poslušali 
pravljico Zajčkov bralni krožek pisateljice Annie Sil-
vestro. 

Ker so učenci knjižnico obiskali v tednu, ko v osnov-
nih šolah vsako leto tudi uradno pričenjamo z bralno 
sezono, je učence v knjižnici čakalo tudi preseneče-
nje. Prav vsi učenci so od Društva Bralna značka Slo-
venije v dar prejel slikanico Kako sta Bibi in Gusti 
prezvijačila hrib avtorice Ide Mlakar Črnič, ki je ob tej 
priložnosti za vse nas, mlade in malo manj mlade, 
pripravila tudi prijazen nagovor, katerega delček se 
glasi: »Hoja s knjigo je zanimiva, zabavna in poučna 
hkrati. Je hoja za življenje. S knjigo preživimo toliko 
usod, kot je zgodb, ki smo jih prebrali. Z njimi lahko 
prestopamo vse meje sveta, tudi tiste, ki so samo v 

naših glavah. Pomagajo nam rasti in odrasti. Tudi če 
smo že čisto odrasli. Ali če nam do tja manjka samo 
še kakšen korak. Naj bo tudi vaša hoja s knjigo prijet-
na z vseh strani in naj vas zmeraj pripelje domov, k 
sebi.« 

Da je prvi obisk šolske knjižnice bil še slajši, si je vsak 
učenec ob koncu izposodil še knjigo za Ingoličevo 
bralno značko. Po obisku knjižnice so učenci v razre-
du z razredničarko ustvarili še vsak svojo knjižnično 
izkaznico, ki jo je knjižničarka kasneje opremila z na-
lepko s člansko številko. 

Romina Breznik, 
knjižničarka OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava 

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 
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FORMA VIVA PRAGERSKO 

Že v začetku meseca septembra so nas čakale bogate 
dejavnosti. Kot vsako leto so naši učenci tudi letos 
sodelovali na kiparsko-rezbarski delavnici v sklopu 
festivala FORMA VIVA Pragersko in ustvarili čudovite 
reliefe. Sodelovali so učenci devetih razredov naše 
šole.  
 

Matična šola: 
Tana Grobelnik, Maša Hojnik, Rok Motaln, Julija Ši-
menc, Gaja Zupanc, Aneja Juhart. 
 

Podružnica Pragersko: 
Tina Naima Ogrinc, Anej Taks, Mina Mija Rokavec.  

 

Nastala likovna dela bodo po končani razstavi krasila 
prostore naših šol. 
 

NARAVOSLOVNI DAN PRVA SVETOVNA VOJNA 

V petek, 16. 9. 2022, smo se devetošolci odpravili po 
poteh prve svetovne vojne. Kot pravi borci smo se 
borili z dežjem na poti proti Vipavski dolini, kjer nas 
je obsijalo sonce in nas spremljalo na  krajih postan-
kov. Najprej smo si ogledali Kobariški muzej, v kate-
rem so predstavljeni večperspektivni viri dogajanja 
na soški fronti. Po okrepčilu smo se podali na grič 
nad Kobaridom in se sprehodili po kostnici –  spo-
minskem obeležju italijanskim vojakom padlim na 
soški fronti. 
Z odločnim manevrom spreminjanja  prvotnega načr-
ta smo zaobšli težave, ki jih je povzročila zaprta cesta 
od Kobarida proti Bovcu. Tako smo, namesto izvira 
Save Dolinke v Zelencih, opazovali sotočje Idrijce in 
Soče v Mostu na Soči. Žal je predhodno obilno dežev-
je “odneslo” tudi čudovito modro-zeleno barvo Soče 
in Idrijce, ki sta nas ob poti spremljali rjavkasti in 
“besneči”. V domače kraje smo se  vrnili zadovoljni in 
prijetno utrujeni. 

 

MALE SIVE CELICE  
 

Začetek šolskega leta je tudi čas, ko se učenci že pre-
izkusijo v svojem bogatem in vsestranskem znanju v 
tekmovanju malih sivih celic. 
Najprej je potekalo šolsko tekmovanje, v katerem so 
se na Spodnji Polskavi najbolje odrezali Vid Kraner 
Marčič in Hugo Gorišek med devetošolci, Pia Pernat 
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in Luka Rečnik med osmošolci ter Jakob Brdnik in 
Jakob Ivančič Premzl med sedmošolci, na Prager-
skem pa devetošolki Mina Mija Rokavec in Tina Na-
ima Ogrinc, osmošolca Tim Klaneček in Taja Benkič 
ter sedmošolca Tonka Soršak in Matic Pauman. 
Pisnega dela predtekmovanja sta se udeležili dve 
ekipi na matični šoli in dve na podružnici Pragersko, 
čeprav v malce drugačni sestavi, ker je nekaj učencev 
na dan tekmovanja manjkalo. 
Najboljši dosežek in s tem tudi uvrstitev v ustni del 
predtekmovanja so dosegli Vid, Pia in Jakob B., ki so 
se kot šestouvrščeni v medsebojnem dvoboju soočili 
s tretjeuvrščeno ekipo, kar pa pomeni, da so naši 
učenci imeli nekaj zaostanka, saj se iz pisnega dela 
predtekmovanja prenesejo točke v ustni del. Izho-
diščni položaj naših učencev so bile tako 3 točke, 
nasprotna ekipe iz OŠ Breg pa jih je imela 6. V nape-
tem dvoboju, v katerem so morali tekmovalci izkazati 
znanje na štirih različnih področjih, v poznavanju 
znanih slikarjev, evropskih dreves, namiznih iger in 
slovenskih naravnih znamenitostih, je naša ekipa 
ZMAGALA. To pomeni, da so se uvrstili na televizijsko 
snemanje oddaje Male sive celice. 

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, tudi ekipam, ki 
se v ustni del niso uvrstile, saj so vse dosegle odlične 
rezultate. Še posebej pa smo ponosni na naše juna-
ke, ki se niso predali in rezultat obrnili v sebi v prid. 
 

V začetku decembra je potekalo studijsko snemanje 
oddaje, rezultat pa ste si lahko ogledali na programu 
RTV SLO 1, v soboto, 24. 12. 2022. 
 

 

V petek, 2. 12. 2022, smo se odpeljali v Ljubljano na 
snemanje televizijske oddaje Male sive celice. S se-
boj smo odpeljali tudi 37 navijačev, ki so nas glasno 
podpirali skozi celotno oddajo. Jakob Brdnik, Vid 
Kraner Marčič in Pia Pernat smo jim za podporo 
zelo hvaležni. Ker smo imeli dobro podporo, znanje 
in tudi kanček sreče, smo osvojili dovolj točk, da 
smo se uvrstili v drugi krog tekmovanja.  

Pia Pernat, 8. a 

Mentorici Zdenka Felicijan in Bojana Marin 

 

HITRI LONČKI 
 

V okviru oddaje Male sive celice poteka tudi tekmo-
vanje v zlaganju hitrih lončkov. 
Na Spodnji Polskavi šolsko ekipo sestavljajo Rok Mo-
taln, 9. a, Tadej Šetar, 8. a in Rok Krivec, 8. b, na Pra-
gerskem pa Izak Rene Brezovnik, Erik Rampre in Maj 
Windisch iz 6. e. 
Z veseljem sporočamo, da sta se obe ekipi uvrstili 
tudi v studijski del tekmovanja, ki bo potekalo v okvi-

MALE SIVE CELICE 
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ru oddaje Male sive celice. Obe ekipi sta v zlaganju 3-

6-3 dosegli čas pod 18.651. Sedaj učence čaka celot-
no zlaganje po sistemu 3-6-3, 6-6, 1-10-1 in 3-6-3 in 
studijsko tekmovanje, kjer bo napetost zagotovo še 
večja. Kdaj bodo naši »hitri lončki« po televiziji, še 
sporočimo, da boste lahko držali pesti.  
 

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 

 

23. 9. 2022 obeležujemo Slovenci svoj dan, ki smo ga 
poimenovali Dan slovenskega športa. V ta namen 
smo na matični šoli in obeh podružnicah organizirali 
ŠD za vse razrede na temo pohodništva.  
Učenci od 1. do 6. razreda so se odpravili po bližnji 
okolici šol, učenci tretje triade pa so se z avtobusi 
odpeljali na daljše pohode, v Bistriški Vintgar, na Do-
načko goro in Boč.  

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
 

V petek, 23. 9. 2022, je v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti potekalo tekmovanje v spretnostni vožnji 
s kolesom na kolesarskem poligonu. Tekmovanje je 

potekalo v Sl. Bistrici in se ga je udeležila tudi naša 
šola z ekipo spretnih kolesarjev.  
Ekipo so sestavljali Anej Keršič, Urban Perše, Mark 
Pogorevc, Tilen Jevševar in Tim Klaneček iz 8. c razre-
da. Na dokaj zahtevnem poligonu so se odlično odre-
zali in osvojili 2. mesto. 
 

EKIPNO PODROČNO ATLETSKO TEKMOVANJE 

 

V torek, 27. 9. 2022, je v Slovenski Bistrici potekalo 
ekipno področno atletsko tekmovanje. 
Tekmovalo se je je v teku na 60m, 300m in 1000m, 
skoku v daljino in v višino ter metu žvižgača in suva-
nju krogle. Na koncu pa so se šole pomerile še v šta-
fetnem teku 4 x 100m.  Za končni ekipni vrstni red se 
upoštevata dva boljša dosežka v vsaki disciplini in 
dosežek boljše štafete v kolikor šola nastopi z dvema 
štafetama. Tekmovanja smo se udeležili z ekipo fan-
tov in ekipo deklet, ki so zelo uspešno zastopali šolo, 
saj smo se na koncu tekmovanja veselili 3. mesta 
deklet in zmage fantov ter posledično uvrstitve ekipe 
fantov na državno tekmovanje, ki bo 6. oktobra v 
Slovenj Gradcu. 
Za ekipo deklet so nastopale: Lara Čavničar, Naja 
Gorišek, Mia Hehtl, Maša Hojnik, Aneja Juhart, Elin 
Kokol, Neli Kokol, Kei Koren, Kiara Koren, Manca Lor-
ber, Lana Perša, Ana Remška, Larissa Repnik, Tonka 
Soršak, Evelina Škornik, Tinkara Topolovec Katjuša 
Vogrinec in Eva Vrabl. 
Za ekipo fantov so nastopali: Leo Bajrič,  Miha Bru-
mec, Amadej Brumen,  Tim Falež, Jan Goričan, Hugo 
Gorišek, Jure Gojčič, Bron Hostej, Teo Kamenšek, Tim 
Klaneček, Gašper Koban, Vid Kraner Marčič, Jakob 
Leskova,  Filip Mlakar, Vid Prijol, Lanej Satler Zorko, 
Tim Šega,  Luka Rečnik. 

ŠPORT 
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Vsem tekmovalcem in tekmovalkam čestitamo za 
odličen športni dosežek, ekipi fantov, ki odhaja na 
državno tekmovanje, pa želimo čim boljšo uvrstitev. 
 

TEDEN OTROKA 

 

Na šoli vsako leto ob tednu otroka, ki poteka v začet-
ku oktobra, skrbno načrtujemo najrazličnejše dejav-
nosti, da malo popestrimo šolski vsakdan. Letos so 
nabirali novo znanje in izkušnje preko dnevov dejav-
nosti, s sodelovanjem na različnih delavnicah, v pro-
jektih, z obiski zunanjih ustanov, s športnim udej-
stvovanjem in z malo bolj sproščenim druženjem z 
vrstniki.  
 

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – TRAJ-
NOSTNA DEDIŠČINA 

 

Na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava in na po-
družnicah Pragersko ter Zgornja Polskava smo 3. 
10. 2022 pripravili dan dejavnosti v sklopu kulturne 
dediščine. 
Dediščina je ostanek preteklosti, za katero moramo 
skrbeti danes in jo ohraniti v prihodnosti. Dediščina 
je vedno bila in je trajnostna. Izhaja iz človeka, druži-
ne, prenašanja tradicij in znanj, z uporabo virov iz 
lokalnega okolja. Zato nam je lahko navdih na mno-
gih področjih našega življenja v sedanjosti in s tem 
lahko postane osnova za našo trajnostno prihodnost. 
V okviru dneva dejavnosti smo ugotavljali, kako so se 
naši predniki trajnostno vedli pri vsakdanjem življe-
nju in delu, pa vse do  trajnostne gradnje in urbane-
ga planiranja. V okviru teme smo dotaknili povečane-
ga tveganja za propadanje kulturne dediščine in se 
osredotočili na vprašanje, kaj lahko naredimo, da 
zmanjšamo tveganje. 
Dan dejavnosti smo izvedli v treh delih. V prvem delu 
so se učenci skupaj z učitelji odpravili na sprehod po 
domačem kraju, kjer so si ogledali in prisluhnili pred-
stavitvi objektov, ki imajo zgodovinsko veljavo. 
V drugem delu so se učenci po razredih vključili v 
delavnico, kjer so iz gline izdelali izdelek, kakršnega 
so uporabljali nekoč – posodico za odlaganje umaza-
ne kuhalnice ali zajemalke. Kako se to naredi, je pre-
ko videa pokazala učiteljica Lara Železnik. 
V tretjem delu so sodelovali učenci, ki so s spreho-
dom in izdelavo izdelka iz gline hitreje končali. Raz-

TEDEN OTROKA 
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mišljali so, kako bi določeni zgradbi v kraju dali vsebi-
no. Iskali so rešitve in predlagali, kako se naj zgradba 
obnovi in kaj bi se v njej lahko dogajalo. Prišli so do 
zanimivih zaključkov. Učenci podružnične šole Zg. 
Polskava so na »arhitekturno-zgodovinskem spreho-
du« veliko razmišljali o namembnosti stare graščine, 
ki bo kmalu prenovljena. Njihovi predlogi so bili zelo 
zanimivi. V obnovljeno zgradbo bi postavili kavarno, 
muzej, galerijo, knjižnico, stanovanja za ljudi … Idej 
jim kar ni zmanjkalo. Eva K. iz 4. B pa je celo predla-
gala, da bi zgradbo spremenili v »Hišo strahov«, saj 
vsi vemo, da legende pravijo, da v gradovih živijo 
duhovi. Učenci s Pragerskega so si zamislili, da bi v 
bivši opekarni lahko zgradili in postavili živalski vrt, 
zabaviščni park, cirkus ali bazene. V rdeči hiši pa bi 
lahko nastala glasbena šola, telovadnica, bolnica, 
knjižnica, McDonald's ali cvetličarna. 
Dan smo zaključili z razstavo glinenih izdelkov na šol-
skih hodnikih in s spoznanjem, da je dediščina vse 
kar nas obdaja, kar nam je zapustila narava in kar so 
ustvarili naši predhodni rodovi in da smo za ohranja-
nje in prenašanje le-te odgovorni mi sami. Le tako jo 
bomo lahko ohranili za prihodnje rodove. 
 

 

MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALCEV IN DVOREC 
TRAKOŠĆAN 

 

V okviru obogatitvenega programa za učence 6. in 7. 
razreda smo na prvi oktobrski dan obiskali Muzej 
krapinskih neandertalcev in dvorec Trakošćan.  
Med prijetnim sprehodom po petih nadstrop-
jih enega izmed najbolj atraktivnih gradov Hrva-
ške smo skozi številne različne muzejske zbirke spoz-
navali način življenja plemstva v preteklosti ter obču-
dovali čudovit razgled z grajskega stolpa.  
 

Krapinski neandertalci so nas navdušili že ob ogledu 
uvodnega filma, spoznali pa smo tudi zgodbo o na-
stanku sveta, zgodovini Zemlje in prvih organizmih, 
prav tako pa tudi sam nastanek človeštva.  
 

Sobotno druženje nam bo zagotovo ostalo v lepem 
spominu. 
 

 

 

 

ŠD KOLESARSTVO IN TEORIJA 

 

Petošolske in petošolci smo ob sončnem vremenu  
preživeli poseben športni dan, ki je bil namenjen ko-
lesarskemu izpitu. Preizkusili smo se v spretnostnem 
poligonu in se pripravljali na teoretičen del izpita. 
Verjamemo, da bomo tudi mi uspešno opravili kole-
sarski izpit. 
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Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO POD-
JETNOSTI  
 

V šolskem letu 2022/23 smo z učenci 6. a in 6. b pri-
čeli z izvedbo projekta Z ustvarjalnostjo in inovativ-
nostjo do podjetnosti, katerega financira Javna agen-
cija RS Spirit v sodelovanju z Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. Pri izvedbi projekta je 
sodelovala zunanja sodelavka dr. Lara Plajh.  
Izvedba projekta je potekala v treh fazah: tehniški 
dan, Start up vikend ter prodaja izdelkov na tržnici.  
5. 10. 2022 smo na matični šoli, za učence obeh raz-
redov, izvedli tehniški dan. Učenci so se ob pomoči 
gospe Plajh naučili osnov podjetništva, osnov za pri-
pravo podjetniškega načrta po modelu Canvas ter 
pričeli so z načrtovanjem izvedbe svoje podjetniške 
ideje. Odločili so se, da želijo prodajati izdelke na 
šolski tržnici. V okviru tehniškega dne so razmišljali, 
kateri izdelki bi bili primerni za prodajo. Ugotavljali 
so, kaj vse je potrebno, da se produkt izdela, kdo bi 
bili potencialni kupci, kje bi dobili material ter sesta-
vili so ceno izdelka ter jo primerjali s stroški. Nastala 
je vrsta uspešnih idej, kaj vse bi lahko prodajali: sla-
doled za vegane in vegetarijance, jurkina marmela-
da, čokolada, med, muffini in kompot. Svojo idejo ter 

izdelek so v obliki prestavitve v skupinah predstavili 
na končnem tekmovanju. V komisiji sva bila mentor-
ja projekta, gospa ravnateljica Danica Veber in gospa 
Lara Plajh. Izbrati zmagovalno skupino je bilo izredno 
težko, kajti vsi učenci so se zelo izkazali. Ob zaključku 

dneva smo se dogovorili, da se bo na šolski tržnici 
prodajala domača marmelada iz različnih vrst sadja.  
Nadaljevanje tehniškega dne je potekalo v obliki 
Start up vikenda (v petek, 21. 10.2022 in v soboto, 
22. 10. 2022) na podružnični šoli Zg. Polskava. Učenci 
so že poznali osnove podjetništva, zato jih je v petek 
popoldan čakala naloga – oblikovati poslovni model 
za pripravo stojnice, na kateri se bo prodajala mar-
melada. Učenci so ponovno v skupinah izdelovali 
poslovni načrt. Tokrat so razmišljali kako pripraviti 
stojnico, da bo privlačna za kupce – priprava rekla-
me, okrasitev, dodatna ponudba … Ob koncu dneva 
je sledila večerja, ogled filma ter spanje v šoli. V so-
boto dopoldan je potekala priprava na predstavitev 
ideje. Na predstavitev smo povabili starše, stare star-
še ter gospo ravnateljico Danico Veber. Šolska avla je 
bila polna poslušalcev. Predstavitev se je začela s 
kulturnim programom učencev, katerega so pripravili 
v petek. Ideje in načrti učencev so si zaslužili velik 
aplavz in čestitke.   
Do prodaje izdelkov na decembrskih prireditvah na 

vseh treh šolah, so učenci po pouku z mentorjema 
projekta pripravljali marmelado iz jabolk, hrušk in 
sliv. Ker so želeli povečati ponudbo na stojnici, so ob 
pomoči staršev in starih staršev pripravili različno 
drobno pecivo in ga vključili v ponudbo. Učenci so po 
začrtanih modelih s tehniškega dneva ter Start up 
maratona pripravili material za okrasitev stojnice. 
Pripravili so tudi dodatne zabavne aktivnosti za dru-

PODJETNOST 
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žine z majhnimi otroki. Prodaja je potekala v obliki 
dobrodelnih prispevkov, zbran denar se je namenil 
za šolski sklad.   
Financiranje projekta je omogočilo nabavo vsega 

materiala, ki smo ga potrebovali za izdelavo marme-
lade, prav tako se je nabavil material za izdelavo 
dveh stojnic, kateri se bosta lahko uporabljali za raz-
lične namene in potrebe šole in učencev.   
 

Mentorja: Matjaž Frešer in Mateja Kumrič  

 

 

DAN DEJAVNOSTI – MALI PRINC 

 

V sredo, 5. 10. 2022, smo v sklopu tedna otroka izve-
dli dan dejavnosti na temo ene izmed najbolj branih 
knjig Mali princ, francoskega pisatelja Antoine de 
Saint-Exupéry.  V Malem princu, ki pride na zemljo s 
svojega majhnega planeta, bi lahko razbrali prispo-
dobo pisatelja. Kakor Mali princ je prišel med ljudi, 
da bi jim odprl oči za lepoto okrog njih. Ljudje na-
mreč vidijo le lepoto vsega sveta. Vseh resnic, ki jih 
zapiše kot glavno sporočilo knjige, ga je naučila lisica. 
Torej glavno sporočilo oz. misel je, da dobro vidimo s 
srcem in da je bistvo očem nevidno ter da smo vsi 
odgovorni zase. 
 

Osmošolci matične in podružnične šole Pragersko so 
knjigo prebrali za domače branje in nato so se lotili 
dejavnosti, ki smo jih pripravile učiteljice slovenšči-
ne. Ta dan nam bo vsem ostal v lepem spominu, saj 
smo se veliko naučili iz te pripovedi. Ni pomemben 
samo videz, ampak vsa lepota, ki jo čutimo in vidimo. 
 Učenci so svoje misli napisali na barvne lističe in na-
stal je prekrasen plakat s čudovito risbo Malega prin-
ca. Ogledali so si tudi film Mali princ, ki je na njih 
pustil lep vtis. Povedali so nam, da je bil ta dan spro-
ščen in lep ter da si želijo še več takšnih šolskih dni. 
 

»BISTVO JE OČEM NEVIDNO.« 
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ALI POZNATE NANDETA? 

 

To je gusar s plavo rutko, 
ne zamenjaj ga za putko, 
rad se šali in norčuje, 
skupaj z nami raziskuje. 
Vsi učenci prvega triletja zelo dobro poznajo simpa-
tičnega papagajčka Nandeta. Nande je lik iz učnih 
gradiv Mladinske knjige, ki na nagajiv način pomaga 
pri reševanju nalog, skupaj z učenci »tre orehe« in se 
zelo rad šali. In veste kaj se je zgodilo prvi teden v 
mesecu oktobru? Nande se je odločil in prišel obiskat 
svoje prijateljčke na Spodnjo Polskavo, Pragersko in 
nazadnje še na Zgornjo Polskavo. Bilo je zelo veselo. 

  

 

 

 

 

 

Učenci in 
učiteljice 
1. trile-
tja 

TRETJEŠOLCI 'ŠPORTALI' S KNJIGAMI  
 

Letošnji Nacionalni mesec skupnega branja se je pri-
čel 8. 9. 2022 in zaključil 9. 10. 2022. Le ta je v tem 
letu povezal dve prav posebni in pomembni dejavno-
sti, branje in gibanje. Zato so tretješolci v sklopu KIZ 
(knjižnične) ure oboje tudi preizkusili. Učenci so se 
izkazali za super športne bralce. Razdeljeni v skupine 
so spoznavali in raziskovali različne vrste športnih 
disciplin, sestavljali in oblikovali zabavne športne 
zgodbe (iz knjige Šport je čudovit- Ole Könnecke) ter 
spoznavali gradivo iz področja športa, ki jim je na 
voljo v šolski knjižnici. Veliko 'športnih knjig' je ob 
koncu ure z učenci 'odpotovalo' domov, saj so ugoto-
vili, da je v njih še veliko zanimivosti o različnih špor-
tih, ki jih zanimajo.  
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OBISK LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA V MARIBORU 

 

V tednu otroka običajno naše otroke popeljemo v 
gledališče. Učence 1. vzgojno izobraževalnega ob-
dobja smo tako v petek, 7. 10. 2022, odpeljali v Lut-
kovno gledališče Maribor. V lepem jutru smo se spre-
hodili po Lentu proti lutkovnemu gledališču. V Lut-
kovnem gledališču Maribor smo si ogledali lutkovno 
predstavo Želodkova skrivnost. Po predstavi smo se 
po mariborskih ulicah sprehodili do Ljudskega vrta, 
kjer so nas pričakali avtobusi. 
Kulturnega dne se je udeležilo 169 otrok, ki so uživali 
v veličini lutkovnega gledališča in predstave. Učenci 
in učiteljice spremljevalke smo si predstavo kulturno 
ogledali in nastopajoče nagradili z bučnim aplavzom. 
Vse je potekalo po načrtu in srečni ter zadovoljni 
smo se pripeljali nazaj na šole. 

KULTURNI DAN ZA UČENCE 6.—9. RAZREDA 

  

V sredo, 12. oktobra 2022, so imeli učenci 6.–9. raz-
reda kulturni dan z naslovom Ogled koncerta v Can-
karjevem domu. Tovrstni kulturni dnevi so bili zaradi 
splošnih omejitev v zadnjih treh letih omejeni zgolj 
na šolski okoliš, zato smo veseli, da smo lahko naše 
učence zopet popeljali na poseben dan v Ljubljani. 
Dan dejavnosti smo izvedli v dveh delih. Najprej so 
vsi učenci poslušali koncert z naslovom Tolkala v or-
kestru ali Kaj bi orkester brez tolkal?, ki ga je pripra-
vila in organizirala Zveza Glasbena mladina Slovenije 
in je bil izveden v največji dvorani Cankarjevega do-
ma, v Gallusovi dvorani. 
Po končani prireditvi so, ločeno po razredih, sledili 
vodeni ogledi nekaterih umetniških ustanov v Ljub-
ljani (6. razred: SNG Drama, 7. razred: SNG Opera in 
balet, 8. razred: Cukrarna in 9. razred: Slovenska fil-
harmonija). 
Učenci so dokazali, da poznajo in upoštevajo bonton 
na kulturnih prireditvah ter se primerno vedejo tudi 
v ostalih kulturnih ustanovah. Po bogatih kulturnih 
dejavnostih je sledilo še raziskovanje starega mest-
nega jedra ter sprehod po ljubljanskih ulicah.  

KUTURNI DNEVI 
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MEDOBČINSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU 
ZA ST. UČENCE 

Starejši učenci naše šole so se v sredo, 12.10.2022, 
udeležili medobčinskega tekmovanja in med deveti-
mi šolami osvojili 2. mesto. S tem so se uvrstili na 
dvoransko tekmovanje najboljših štirih šol. 
Naši učenci so zabeležili tri zmage in en poraz. 
Šolo so zastopali: Boštjan Sovec, Gal Jevšenak, Gaš-
per Korez, Vid Kraner Marčič, Tim Falež, Bron Hostej, 
Bor Najdič in Filip Mlakar. 
Rezultati naše ekipe: 
OŠ Sp. Polskava – OŠ Tinje                                         4:0 

OŠ Sp. Polskava – OŠ Laporje                                    4:0 

OŠ Sp. Polskava – 2. OŠ Sl. Bistrica                           1:6 

OŠ Sp. Polskava – OŠ Poljčane                                   4:3 

 

MEDOBČINSKI DVORANSKI FINALE  V MALEM NO-
GOMETU ZA ST. UČENCE 

V četrtek, 5. 1. 2023, so se naši starejši učenci udele-
žili medobčinskega dvoranskega tekmovanja najbolj-
ših štirih šol in si priborili uvrstitev na področno tek-
movanje. 
Naši učenci so zabeležili dve zmagi in en poraz. Po-
hvalimo jih lahko za kvalitetno, srčno in borbeno igro 
na vseh tekmah. 
Šolo so zastopali: Boštjan Sovec, Gal Jevšenak, Tijan 
Trauner,  Vid Kraner Marčič, Tim Falež, Gašper Ko-
ban, Bor Najdič in Filip Mlakar. 
Rezultati naše ekipe: 
OŠ Sp. Polskava – OŠ Poljčane                                  4:0 

OŠ Sp. Polskava – 2. OŠ Sl. Bistrica                           6:1 

OŠ Sp. Polskava – OŠ Oplotnica                                 0:5 

 

GREMO MI V NARAVO – PLANINCI 
 

Učenci podružnične šole Pragersko smo se v četrtek, 
13. 10. 2022, odpravili na jesenski pohod. 
Pot nas je vodila iz Pragerskega skozi brezov drevo-
red, mimo hmeljišča do čudovito obarvanega gozdič-
ka. Tam si je vseh 21 prisotnih mladih planincev pri-
voščilo slastno malico in počitek. Pri hoji skozi razno-
liko pokrajino in gozdiček smo zapeli kar nekaj 
pesmic. Uživali smo ob poslušanju ptičjega petja ter v 
razkošju jeseni, ki je v tem času zelo bogata. Pri ribo-
gojnici Požeg smo si ogledali bazene za gojenje rib, 
nato pa pot nadaljevali po nasipu akumulacijskega 
jezera Požeg, kjer smo opazovali živali, ki so plavale 
pod in nad vodo. Utrujeni, a neizmerno veseli, smo 
prispeli tudi do domačih živali in se jih zelo razveseli-
li. Presrečni, da smo zdravi in sposobni premagati 
tako dolgo pot, smo starše pričakali na igralih na 
Spodnji Polskavi. 
Preživeli smo nepozaben popoldan v družbi prijate-
ljev in pisane jeseni. Učiteljici, ki sva učence sprem-
ljali na izletu, sva zelo ponosni na najine mlade poho-
dnike. 

 

 

 

 

 

Majda Vau-
potič,  

mentorica 
planinskega 

krožka 

NOGOMET 
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PREVENTIVNE DELAVNICE CENTRA ZA KREPITEV 
ZDRAVJA 

 

Strokovni tim Centra za krepitev zdravja iz Zdravstve-
nega doma Slovenska Bistrica je v petek, 14. oktobra 
2022, na matični šoli izvedel aktivnosti za krepitev 
zdravja. Učenci od 1. do 3. razreda so z medicinsko 
sestro ugotavljali, kaj se skriva na rokah ter kako zelo 
pomembna je higiena telesa, prehranjevanja, oblačil, 
spanca in higiena ob prehladnih obolenjih. Učenci 4., 
5. in 6. razreda so s kineziologinjo preizkušali svojo 
telesno držo, se učili pravilnega sedenja in izvajali 
vaje za zdravo hrbtenico. Učence 7. in 8. razreda pa 
je dietetičarka poučila, kaj je uravnotežena prehrana. 
Učenci so spoznali pravilen ritem prehranjevanja in 
umetnost branja deklaracij. 
Z uspešno izvedenimi delavnicami smo izobraževalni 
proces obogatili s spoznanjem, da je zdravje prvotne-
ga pomena za rast in razvoj šolarjev. 

 

PROJEKT KROKUS 

 

V oktobru so devetošolci na Spodnji Polskavi in po-
družnici Pragersko imeli prav posebno nalogo. V 
okviru projekta Krokus so posadili čebulice rumenega 
žafrana v spomin milijonu in pol judovskih otrok, ki 
so umrli med holokavstom in v spomin tisočim dru-
gih otrok, ki so prav tako bili žrtve nacističnih grozo-
dejstev. Rumene cvetlice spominjajo na rumene Da-
vidove zvezde, ki so jih bili Judje pod nacističnim reži-
mom prisiljeni nositi. Žafrani cvetijo ob koncu januar-
ja in v začetku februarja, torej v času mednarodnega 
dneva spomina na holokavst (27. januar). Upamo, da 

jih bomo takrat že lahko občudovali pred šolo na 
Spodnji Polskavi in Pragerskem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorici  
Suzana  
Kristovič Sattler in  
Bojana Marin 

 

 

SREČANJE Z ŽUPANOM 

 

V mesecu oktobru, ko 
je potekal teden otro-
ka in se je praznoval 
mednarodni otroški 
dan, so bili predstavni-
ki učencev osnovnih 
šol in mentorji pro-
metne vzgoje na sre-
čanju pri županu. Te-
ma srečanja je bila 
problematika na ob-
močju osnovnih šol in 
šolskih poteh. 
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 SODELOVANJE V RADIJSKI ODDAJI HUDO! 
 

Na prvem programu Radia Slovenija je vsako soboto 
na sporedu oddaja za mlade HUDO! V soboto, 5. 11. 
2022, so v tej oddaji sodelovale tudi naše učenke: 
Inari Šic, Neža Grenko, Pia Pernat in Ema Grenko. Z 
novinarko Laro Gril in kuharskim mojstrom Karimom 
Merdjadijem so govorili o obšolskih dejavnostih, ho-
bijih in preživljanju prostega časa, seveda pa tudi o 
kuhanju in pripravljanju sladic.  
Posnetku oddaje lahko prisluhnete na spodnji pove-
zavi: 
https://prvi.rtvslo.si/podkast/
hudo/44962476/174911422  
 
 
OBELEŽILI SMO DRŽAVNA PRAZNIKA 

 

Ko si oktober in november podata roke, si podata 
roke tudi praznika dan reformacije in dan spomina 
na mrtve. Vsako leto znova želimo na šoli poudariti 
pomen reformacije za razvoj slovenskega jezika, z 
lepimi mislimi in svečkami pa se spomnimo tistih, ki 
jih ni več med nami. 
V petek, 28. 10. 2022, smo na vseh treh šolah obele-
žili ta dva državna praznika. Na matični šoli smo pri-
pravili kulturno prireditev, kjer so med gledalci bili 
tudi člani zveze borcev. Pripravili smo bogat kulturni 
program. 

Na podružnici Zgornja Polskava smo prihajajoče praz-
nike obeležili s pomočjo radijske oddaje. Skupina 
učencev  je sodelovala tudi na komemoraciji v Gaju, 
kjer so se poklonili spominu padlim borcem. 

 

 

Na podružnici Prager-
sko smo se na kome-
moraciji ob spomeni-
ku padlih borcev po-
klonili vsem padlim v 
boju za svobodo in se 
spomnili vseh, ki smo 
jih imeli radi in so 
preminuli. 
 

 

 

 

 

 

Člani vodstva šole so skupaj s predstavniki učencev 
in člani zveze borcev prižgali svečko v spomin pred 
obeležjem NOB pred našo matično šolo, grobove 
Antona Ingoliča ter učitelja Margarete Vodušek in 
Simona Pernata. 

 

https://prvi.rtvslo.si/podkast/hudo/44962476/174911422
https://prvi.rtvslo.si/podkast/hudo/44962476/174911422
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DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI – TEHNIŠKI 
DAN IN PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

V lanskem šolskem letu smo  pristopili k projektu 
Dvig digitalne kompetentnosti.  Cilj projekta je izbolj-
šati kakovost in učinkovitost izobraževanja ter spod-
bujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik 
učenja, ki bodo prispevale k dvigu digitalnih kompe-
tenc učencev in učiteljev. Izdelali smo lastno digital-
no strategijo šole, v katero smo zapisali razvojne pri-
oritete.  Oblikovali in opredelili smo konkretne dejav-
nosti za razvijanje digitalnih kompetenc pri učencih 
in učiteljih.  Poudarek smo dali  na razvijanju nasled-
njih treh kompetenc: izdelovanje digitalnih vsebin, 
digitalno komuniciranje in sodelovanje ter odgovor-
na in varna raba digitalne tehnologije. 
Na ravni celotne šole smo izvedeli dan dejavnosti, ki 
smo ga namenili razvijanju zgoraj omenjenih kompe-
tenc. 8. 11. 2022 je dan dejavnosti potekal za učence 
od 6. do 9. razreda, 9. 11. 2022 za učence prve tria-
de, učenci četrtih in petih razredov pa so svoje digi-
talne kompetence razvijali 10. 11. 2022. Za učence 
tretjih, šestih in osmih razredov smo organizirali de-
lavnice, ki so jih izvedle strokovnjakinje iz Safe.si. 
Temeljno poslanstvo Safe.si je osveščanje ter izobra-
ževanje otrok in mladih o varni in odgovorni rabi in-
terneta.  
Izvedene delavnice so pokrivale tematiko spletnega 
nasilja in ustrahovanja ter zasvojenosti s sodobnimi 
tehnologijami. V ostalih razredih so delavnice na to 
tematiko izvedli učitelji.  
Posamezne delavnice so bile sestavljene iz teoretič-
nega dela, kjer so  se učenci preko razlage, pogovora 
in izmenjave izkušenj seznanili z osnovnimi pravili in 

nasveti varne in odgovorne rabe spleta, ter praktič-
nega dela z različnimi zanimivimi interaktivnimi ak-
tivnostmi za učence. 
Učenci so prav tako izdelovali različne digitalne vse-
bine. Izdelovali so kvize, križanke, predstavitve, obli-
kovali so besedila, tabele, grafikone v Wordu, iskali 
različne podatke … in pri tem uporabljali različne 
aplikacije ter programe. Učili so se pravilne in vlju-
dne digitalne komunikacije, pravilnega navajanja vi-
rov ter obnovili sodelovanje v spletni učilnici MS Te-
ams. 
10. 11. 2022 so v popoldanskem času tudi starši imeli 
možnost prisluhniti predavanju z naslovom Vzgoja za 
internet, ki ga je izvedla ga. Zala Bricelj, digitalna 
strateginja in specialistka za uporabo sodobnih teh-
nologij. 

Učenci so zelo zavzeto sodelovali pri vseh aktivno-
stih. Dokazali so, da se zavedajo, kako pomembna je 
odgovorna raba sodobne tehnologije,  ki nam je ob 
smotrni rabi lahko v veliko pomoč. 
 

DNEVI DEJAVNOSTI 
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TEHNIŠKI DAN ZA 9. RAZREDE – PROMET 

 

V petek, 11. 11. 2022, so nas obiskali profesorji in 
dijaki Prometne šole iz Maribora, ki so 9. razredom 
predstavili poklice s področja prometa in s tem njiho-
ve razvojne možnosti v okolju. 
V prvi skupini so učenci obnovili in utrdili znanje s 
področja varnosti v prometu in spoznali zadnje čase 
nadvse iskan poklic logističnega tehnika. Nadeli so si 
tako imenovana »alko« očala, ki simulirajo učinke 
uživanja alkohola na naše telo (zmanjšana pozornost, 
motnja zaznavanja, sprememba dojemanja globine 
in daljave, dvojni vid idr.) in s tem ozavestili posledi-
ce vožnje pod vplivom alkohola.  
V drugi skupini so spoznali poklic tehnika varovanja, 
kjer učenci tekom šolanja usvojijo dobre temelje za 
nadaljnje usmeritve v poklic policista, vojaka, gasilca 
in drugih oblik varovanja. Preizkusili so se v vlogi po-
licista v neprebojnem jopiču, ki z lisicami vklene so-
šolca. Ponovili so temeljne postopke oživljanja in se 
preizkusili v reanimiranju in uporabi defibrilatorja. 
Snemali so s termovizijsko kamero, ki je ena izmed 
novejših naprav za izvajanje fizikalnih meritev s po-
dročja termodinamike in preizkusili detektor kovin, 
kot ga uporabljajo varnostniki na letališčih.  
V tretji skupini so dijaki učencem predstavili osnove 
različnih borilnih veščin s poudarkom na samoo-
brambi, saj je na področju varovanja to nujno po-
trebna veščina. Učenci so se naučili pravilno pasti in 
se obraniti različnih orožij. Vse te novo naučene teh-
nike pa so lahko preizkusili tudi med sabo.  
Kot vsako leto se je tudi letos izkazalo, da so bili 
učenci zelo zadovoljni s predstavitvijo poklicev s po-
dročja varnosti in prometa. Gotovo se kdo izmed njih 
odloči za ta poklic in s tem prispeva k varnejši priho-
dnosti vseh nas.  

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 

Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in 
organizacijami. Izvajamo ga vsak tretji petek v no-
vembru. Nastal je na pobudo Čebelarske zveze Slove-
nije. Sredstva za izvedbo Tradicionalnega slovenske-
ga zajtrka je zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje. 

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osve-
ščati otroke, šolarje in širšo javnost o dobrih prehra-
njevalnih navadah, pomenu uživanja zajtrka in pre-
dnostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora. 
Letos je potekal že 12. Tradicionalni slovenski zajtrk s 
sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«. 
Tudi na naši šoli smo danes obeležili Tradicionalni 
slovenski zajtrk. Na matični šoli Antona Ingoliča 
Spodnja Polskava in obeh podružničnih šolah (POŠ 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
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Pragersko in POŠ Zgornja Polskava) smo pred začet-
kom pouka učencem v jedilnici ponudili mleko s 
kmetije Korošec, kruh s kmetije Lešnik, maslo izbrane 
kakovosti slovenske mlekarne, med čebelarstva 
Pislak in jabolka sadjarstva Vrecl. Dogodek so popes-
trili naši učenci z igranjem na harmoniko, katere me-
lodija nas je vodila skozi skupno petje pesmi Čebelar. 
Učenci so v okviru razrednih ur in podaljšanega biva-
nja ustvarjali kreativne izdelke, makete in risbice ter 
se z učitelji pogovarjali o pomenu rednega zajtrkova-
nja, zdravega življenjskega sloga in pomenu čebel na 
našo prehransko varnost. 
Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk je potekal v 
sproščenem in prijetnem vzdušju ob okusnih živilih 
lokalnega izvora, za kar se zahvaljujemo vsem sode-
lujočim. 

Sabina Kocijan (organizatorka šolske prehrane) 
 

V ISKANJU 8962 ČEBEL S ČEBELICO BINO IN RAZI-
SKOVALKO TINO 

 

V tednu, ko obeležujemo Dan slovenske hrane in 
spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk so četrto-
šolci na matični šoli ter POŠ Pragersko v sklopu knjiž-
nične (KIZ) ure z zanimanjem prisluhnili pravljici z 
naslovom Kam so šle vse čebelice? 

Učence je ob prihodu v knjižnico pričakala knjižna 
razstava na temo čebel, medu, slovenske kuhinje ... Z 
navdušenjem so prisluhnili ugankam o čebelah in 
medu in brez večjih težav ugotovili rešitve. Z zanima-
njem so srkali znanje o čebelarstvu, po kratkem po-
govoru pa se lotili še reševanja delovnega lista, kjer 
so v premetanki iskali besede – čebelje proizvode in 
ugotovili, da jih večino že poznajo. 

Bila je 
ustvarjalna 
in poučna 
knjižnična 
ura, ki je 
letošnji Tra-
dicionalni 
slovenski 
zajtrk prijet-
no popestri-
la. 
 

 

 

 

Romina 
Breznik, 

knjižničarka 

 

NASTOP PEVCEV NA KONCERTU DPD SVOBODA 
PRAGERSKO 

 

V soboto, 19. 11. 2022, je Mešani pevski zbor DPD 
Svoboda Pragersko po dve letih koronskega premora 
pripravil koncert ob svoji 30-letnici delovanja. Na 
koncertu smo nastopili tudi pevci OPZ in MPZ Prager-
sko. Prireditev je bila namenjena spominu na delova-
nje pevskega zbora skozi njihovih 30 let. Hkrati so se 
spomnili pevcev, ki ne pojejo več z njimi. Posebej 
slavnostna je bila podelitev priznanj za večletno de-
lovanje v kulturni dejavnosti, ki jo podeljuje JSKD. 
Razen jubilantov so na koncertu nastopili pevci 
Moškega pevskega zbora iz Globasnice, sosednje 
avstrijske Koroške, s katerimi negujejo večletne vezi 
in lepe odnose. Nastopili pa smo tudi mi, pevci pev-
skega zbora POŠ Pragersko.  
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Taki nastopi so pomembni za nas zaradi več razlogov: 
sodelovanja v kraju, predstavitve svojega dela, nabi-
ranja izkušenj z nastopanjem in medgeneracijskega 
povezovanja. 
Nastopili smo s tremi pesmimi: Beli cvet, Mrzel veter 
in avtorsko pesmijo Sonce v očeh, za katero je bese-
dilo napisala učenka 6. C razreda, Evelin Špindler. 
Z nasmehi na obrazih smo odšli domov, polni lepih 
vtisov in prepričani v to, da glasba ljudi povezuje, 
krepi in dela srečnejše. 
 

UČNI SPREHOD S POLICISTOM ZA NAŠE NAJMLAJŠE 
UČENCE 

 

Jesenske dneve smo izkoristili tudi za učni sprehod in 
pogovor s policistom. Primerno opremljeni in dobre 
volje smo se peš odpravili po našem domačem kraju. 
Skupaj z gospodom policistom smo ponovili promet-
na pravila, ki so pomembna za pešce in kolesarje, 
nato smo demonstrirali varno prečkanje cestišča na 
prehodu in izven prehoda za pešce ter hojo po ploč-
niku in ob robu cestišča, kjer pločnika ni.  
Za konec nam je gospod policist pokazal še policijsko 
vozilo in nekaj opreme, ki jo policisti potrebujejo pri 
svojem delu. Morda pa je v vrstah naših najmlajših 
učencev tudi kakšen bodoči policist ali policistka? 

 

Učenci in učiteljice 1. triletja 

ZLATI KABEL 2022 

  

7. 12. 2022 sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Center RS za mobilnost in evropske pro-
grame izobraževanja in usposabljanja svečano pode-
lila letošnje nagrade Jabolko kakovosti in Zlati kabel. 
Zlati kabel je nagrada za projekte mednarodnega 
spletnega sodelovanja. Z njim so nagrajene zgodbe 
eTwinning, ki spreminjajo učilnice in prakse poučeva-
je učiteljev ter motivirajo učence za učenje in razi-
skovanje. Ti projekti prav tako prispevajo h kakovosti 
sistema izobraževanja. 
Zlati kabel se podeljuje letno zaključenim projektom, 
ki dosegajo pomembne rezultate na področju peda-
goških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vplete-
ne v projekt, ter kreativne rabe IKT-orodij. Šole ob 
tem nikakor ne smejo spregledati tudi pomembnosti 
vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto. Letos 
je nagrado Zlati kabel v starostni skupini od 12 do 15 
let prejela Osnovna šola Antona Ingoliča za pro-
jekt Mission to (Twin)Space. 
Čestitamo učencem lanskega 6. b razreda in učiteljici 
mentorici Vidi Bombek, ki so sooblikovali projekt. 
 

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V BADMINTONU 
2022 

 

Naša šola je v četrtek, 24. 11. 2022, organizirala 
medobčinsko tekmovanje v badmintonu. Tekmova-
nja so se s svojimi učenci in učenkami udeležile na-
slednje šole: OŠ Anice Černejeve Makole, OŠ dr. 
Jožeta Pučnika Črešnjevec in OŠ Antona Ingoliča Sp. 
Polskava. Dvoboji so potekali na treh igriščih in v pra-
vem športnem duhu. Odigranih je bilo precej zanimi-
vih in napetih dvobojev. 
Igrali so v 4 kategorijah ločeno učenci in učenke. Prvi 
trije v vsaki kategoriji so prejeli diplome, zmagovalci 
posameznih kategorij pa so prejeli tudi praktične 
nagrade (loparje in žogice za badminton).  
V kategoriji starejših učencev je prvo mesto osvojil 
Tim Šega (9.A), drugi pa je bil Hugo Gorišek (9.A). 
Med mlajšimi učenci je Anej Krofič (7.C) osvojil 3. 
mesto. S 4. mestom so se morali zadovoljiti Rok 
Ogrinc (7.C) – ml. učenci, Ema Grenko (9.C) – st. 
učenke in Gašper Koban (9.A) – st. učenci, medtem 
ko sta bila Rok Motaln (9.A) – st. učenci in Mia Maša 
Motaln (9.B) – st. učenke, peta.  

DOSEŽKI 
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Pri izvedbi tekmovanja so pomagali tudi učenci 8. 
razredov Naja Gorišek, Manca Lorber in Gal Jevše-
nak. 
 

OBISK DEDKA MRAZA 

 

Prišel je praznični december, z vsemi svojimi čarobni-
mi doživetji in dogodki, pravljičnimi junaki in dobrimi 
možmi, ki se jih vsi, predvsem pa najmlajši, zelo vese-
lijo. 
Miklavž je naše učence že razveselil s sladkim prese-
nečenjem, dedek Mraz pa se je odločil, da letos obi-
šče prav vse šole in vrtce v občini Slovenska Bistrica.  
 

Tako se je s svojim spremstvom na svoji turneji, v 
torek, 13. 12. 2022, oglasil tudi na vseh treh naših 
šolah. Najprej na podružnični šoli Zgornja Polskava, 
potem na matični šoli na Spodnji Polskavi in še na 
podružnici Pragersko. Učenci so ga ob prepevanju 
pesmi Siva kučma pričakali v avli in v telovadnicah.  

Dedek Mraz nas je pozdravil, nagovoril in nam zaže-
lel vsega obilo, pustil pa nam je tudi veliko vrečo za 
še bolj sladke nasmehe.  
 

SKUPINSKA NAGRADA NA LIKOVNEM NATEČAJU 
PRIHODNOST JE ZDAJ! 
 

Na Gimnaziji Celje – Center so za učence III. triade 
organizirali likovni natečaj Prihodnost je zdaj!, s kate-
rim so želeli spodbuditi učence k razmišljanju o nji-
hovi preteklosti, njihovem obstoju, sedanjosti in pri-
hodnosti. Podeljeni sta bili dve posamični enakovre-
dni nagradi in ena skupinska nagrada. 
Strokovna komisija je podelila skupinsko nagrado 
učenkam naše šole, ki so ustvarjale pod mentor-
stvom Lare Železnik. 
 

Skupinsko nagrado so prejeli: 
 Julija Rebernak, 
 Ela Krajnc, 
 Klara Koren, 
 Nikita Malešević, 
 Tana Grobelnik, 
 Larisa Marčič, 
 Aneja Glušič Frangeš. 
 

Nagrada je knjiga – strip o Jožetu Plečniku. 
 

 Ela Krajnc, Klara Koren, Julija Rebernak, 9. a 
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Aneja Glušič Frangeš, Larisa Marčič, 9. c 

Tana Grobelnik, Nikita Malešević, 9. a 

 

DECEMBRSKA PRIREDITEV NA ZG. POLSKAVI –  
Zvezdni prah 

  

V decembrski predpraznični čas smo skupaj zakora-
kali na prireditvi z naslovom Zvezdni prah, katera je 
potekala na podružnični šoli Zg. Polskava v četrtek, 8. 
12. 2022. Tako kot zvezdni prah sčasoma ustvari dru-
ge zvezde in nove planete, so prav malenkosti in 
majhne pozornosti tiste, ki ustvarjajo bogastvo življe-
nja. Ta misel je bila rdeča nit proslave in je povezova-
la povezanost med ljudmi, spoznavanje tistega, kar 
nam je pomembno, naše tradicije, naših običajev, 
domovine. Poudarili smo pomen družine in se spom-
nili trenutkov, ki so nam z našimi bližnjimi dragoceni 
in nam dajejo smisel. Spomnili smo se vseh tradicij, 

katere so pripomogle k našemu dojemanju sveta in 
še danes živijo v pesmih in pravljicah, ki so nam jih 
pripovedovali naši starši in stari starši. V prazničnem 
decembru, se je potrebno zavedati vseh vplivov pre-
teklosti, sedanjosti in vseh tistih v prihodnosti, ki nas 
čaka. Potrebno se je zavedati pomena družine, kajti 
družina je tam, kjer se življenje začne in ljubezen ni-
koli ne konča. Vse našteto je v svojem govoru povze-
la gospa ravnateljica Danica Veber in nas ponovno 
spomnila na vse vrednote, ki nam dajejo smisel. Z 
besedami je povzela šolsko leto od septembra naprej 
ter predstavila številne uspehe in dosežke naših 
učencev. Zaželela nam je veliko mirnih in prijetnih 
trenutkov.  
Prireditev se je zaključila z obiskom stojnic, ki so ju 
pripravili naši šestošolci v okviru projekta Z ustvarjal-
nostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Na stojnicah 
so se učenci predstavili z domačo marmelado, katero 
so pripravili sami ter s številnimi sladkimi dobrotami, 
katere so pripravili ob pomoči staršev. Dobrodelni 
prispevki, ki so bili zbrani, so namenjeni za šolski 
sklad. 
V tem decembrskem času se ustavimo,  vdihnimo, 
poglejmo vse, ki so nam ljubi in vzemimo si čas za 
njih. Naj v tem času hiše dišijo po piškotih, dobrotah, 
ljubezni, pesmi, smehu in veselju. 

PRIREDITVE 
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NAJ SE IZPOLNIJO VSE ŽELJE! 
 

»Ko nekega dne preneha snežiti in pozno ponoči 
ugasnejo luči po hišah in na cesti, se na jasnem nebu 
prižgo zvezde. Mednje priplava mesec. Ko je na zem-
lji vse tiho, ko potihnejo celo kraguljčki na saneh, 
pride najlepši in najskrivnostnejši trenutek v letu – 
staro in novo leto se objameta. Nato prične toniti 
staro leto v pozabo, novo leto pa nasuje v zasnežene 
gozdove in na smrečice srebro in zlato in čokoladne 
bonbone. To je novoletni pozdrav. A to je samo zu-
nanji blesk, s katerim pokaže novo leto, da je bogato 
in da ima darov v izobilju, za vsakega nekaj.« 

Tudi na matični šoli smo v torek, 13. decembra 2022, 
voščili novoletni pozdrav. Pozdravili so nas vsi učenci 
1.–9. razreda skupaj šolskimi pevskimi zbori in šol-
skim bendom. Prireditev se je zaključila z obiskom 
dveh stojnic. Prvo so pripravili naši šestošolci v okvi-
ru projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 
podjetnosti. Na stojnicah so se učenci predstavili z 
domačo marmelado, katero so pripravili sami ter s 
številnimi sladkimi dobrotami, katere so pripravili ob 
pomoči staršev. Dobrodelni prispevki, ki so bili zbra-
ni, so namenjeni v šolski sklad. Na drugi stojnici pa so 
nas pričakali devetošolci, ki so izdelali in natisnili ko-
ledar za prihajajoče leto. S prostovoljnimi prispevki si 
bodo pomagali pri stroških valete. 

OGREJMO HLADNA DECEMBRSKA SRCA S STARIMI 
ZIMSKIMI OBIČAJI 
 

V četrtek, 15. 12. 2022, smo na podružnični šoli na 
Pragerskem izpeljali še zadnjo, božiču in novemu letu 
posvečeno prireditev. V soju starih šeg in običajev so 
učenci občinstvo popeljali skozi mesec december. Ta 
je med vsemi meseci v letu najbolj »prazen dela«, se 
pravi, poln praznikov. Skozi obuditev, že rahlo pozab-
ljenih zimskih običajev na Slovenskem, smo uspeli 
pričarati toplino v naših srcih, ki nas bo spremljala 
vse do konca leta, ko se poslovimo od starega in raz-
veselimo novega. Pravijo, da ima prav mesec decem-
ber to čarobno moč, da še tako hladnega človeka 
ponese nazaj v brezskrbno otroštvo in mu pričara 
nasmeh na obraz.  Prireditev smo zaključili z željami, 
da tudi sami ponesemo kakšnega od obujenih starih 
običajev v svoj dom in si ustvarimo čaroben praznični 
čas, preživet v krogu tistih, ki jih imamo najraje. 
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DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
 

Pa je za nami še eno leto, leto polno dogodivščin in 
novih spoznanj. Zaključili smo ga praznično s plesom 
in petjem, ko smo si že dolgo želeli. Na šolski proslavi 
pa smo se ponosno spomnili na praznovanje naše 
drage domovine Slovenije. 26. decembra praznuje-
mo dan samostojnosti in enotnosti, ki je eden najpo-
membnejših slovenskih državnih praznikov sploh, saj 
se ta dan spominjamo rezultatov plebiscita in odloči-
tve, da Slovenija postane samostojna država.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAZNIČNI DECEMBER V ŠOLSKI KNJIŽNICI 
 

Tudi letos je v mesecu decembru v šolski knjižnici 
čarobno in veselo. Za učence je pripravljenih veliko 
popestritvenih dejavnosti, v katerih lahko sodelujejo 
prav vsi na vseh treh enotah šolah. Učenci lahko so-
delujejo v knjižnem adventnem koledarju, dodajo 
svojo lepo misel oziroma (nematerialno) željo na 
praznično tablo želja ali pa se pomerijo v kvizu Ugani 
kdo bere. Med vsemi sodelujočimi učenci smo v me-
secu januarju izžrebali nekaj nagrajencev, ki so preje-
li lepe nagrade.  

NAMIZNI TENIS 

  

V torek, 20.12.2022 smo se na OŠ Kajetana Koviča 
Poljčane udeležili medobčinskega tekmovanja v na-
miznem tenisu za posameznike. Sodelovalo je šest 
osnovnih šol (OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bis-
trica, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, OŠ dr. 
Jožeta Pučnika Črešnjevec, OŠ Gustava Šiliha Laporje, 
OŠ Anice Černejeve Makole in OŠ Kajetana Koviča 
Poljčane). Skupaj je tekmovalo 31 učencev in 13 
učenk v enotni kategoriji učencev letnik 2008 in mlaj-
ši. 
Naši učenci so se borili srčno, odgovorno in z malo 
več športne sreče bi bili uvrščeni višje. Bronaste me-
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dalje se je razveselil Tim Šega iz 9. a razreda, Gal Jev-
šenak iz 8. a pa je bil četrti. 

MED SPOMINI IN PRIČAKOVANJI 
Med urami spomina živim 

in med urami pričakovanja 

in sredi zamišljenih rim 

sem nekdó, ki sanja. 
(1. kitica Kovičeve pesmi Pesnikovo življenje) 
  

Tudi pri učnih urah slovenščine smo ustvarjalni in 
radi pišemo ter se igramo z rimami. Z učenkami od 7. 
do 9. razreda smo sodelovale na 6. Kovičevem nate-
čaju z naslovom Med spomini in pričakovanji. Letoš-
nja tematika je bila vezana na doživljanje in razmiš-
ljanje mladostnika o lastni preteklosti, s pogledom v 
svojo prihodnost.  Na Osnovno šolo Kajetana Koviča 
Poljčane, ki so nosilci tega natečaja, smo poslali 
pesmi treh učenk. Mentorice Kovičevega natečaja pa 
so opravile zelo težko nalogo, saj so morale izbrati 7 
najbolj ustvarjalnih pesmi iz sosednjih in mariborskih 
šol.  Prispelo je preko 20 pesmi z 9 osnovnih šol in 
naša učenka 9.c razreda EMA GRENKO je osvojila 
odlično 3. mesto s pesmijo To sem jaz.  
  

To sem jaz 

Kot majhna deklica bila sem zvedava, 
zgovorna, tako da bolela je glava. 
Dan in noč poplesovala, 
kot kakšen pesnik si pesmi izmišljevala. 
  

Ko en dan sem sestro dobila, 
s solzami sem se je razveselila. 
Odraščali skupaj sva v dobrem odnosu, 
čeprav kdaj pa kdaj se udariva po nosu. 

Nato se šola je začela, 
naloga je navdušeno pela. 
Učila sem se brati in pisati, 
besednjak imam zagotovo boljši kot moj ati. 
  

V razredu imam super prijateljice, 
skupaj predelamo vse pravljice. 
Pod pravljice spada fantovska drama, 
šola, obleke in še kakšna omama. 
  

Otroštvo bi rada še enkrat izkusila, 
spet »mafine« spekla in jih pokusila. 
Najraje bi svet prepotovala, 
še raje zopet se v zibki smejala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ema  
Grenko,  
9. c 

 

 

ODBOJKA 

11. 1. 2023 je na POŠ Zgornja Polskava potekalo po-
dročno tekmovanje OŠ v odbojki za starejše deklice. 
Naša ekipa deklet iz 8.b in 9.a in b razreda je zmagala 
prvo tekmo proti OŠ Kidričevo, nato pa so bile uspe-
šne še proti OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistri-
ca. Uvrstile so se v 1/4 državnega tekmovanja.  
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Učenci 6.a in 6.b razreda sodelujejo v projektu 
Postcrossing. Namen projekta je pisanje in sprejema-
nje razglednic iz vsega sveta. Za vsako razglednico, ki 
jo napišejo dobijo razglednico od nekoga, ki rad do-
biva pravo pošto – ne elektronsko. Tem se tudi za-
hvalijo – to pa poteka elektronsko. Na ta način učen-
ci utrjujejo angleščino pri komuniciranju z resničnimi 
ljudmi ter iščejo kraje kamor pišejo in od kod dobiva-
jo razglednice na zemljevidu.  

ZAHVALA DRUŠTVA Pomagamo preživeti zavrženim 
živalim 

 

V imenu vseh nemočnih, zavrženih živali, katerih glas 
smo ljudje, se iskreno zahvaljujemo vodstvu in učite-
ljem OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, kateri že 
vrsto let pomislite tudi na naše varovance, za katere 
s pomočjo vseh donatorjev skrbimo po najboljših 
močeh. 
Iskrena hvala učencem in staršem, ki Ste dobrodušno 
oddvojili del finančnih sredstev in kupili hrano ter 

ostale prepotrebne pripomočke. Nikogaršnje šapice 
Vam bodo neizmerno hvaležne! 
Srečni smo, da se tudi vsi Vi zavedate,da so živali ču-
teča bitja, za katere je potrebno poskrbeti, saj z njimi 
delimo naš planet in brez njih življenje ne bi bilo 
možno. 
Ker nam je mar … ker jih imamo radi … ker smo nji-
hov glas! 

Janja Pilinger, 
predsednica društva PPZŽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALE UMETNINE IZ 1. A 
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1. B 

 

Letos smo postali čisto pravi prvošolci. Imamo svojo 
učilnico in čisto svoj vhod v šolo. V razredu nas je kar 
veliko, 13 deklic in 11 dečkov. Družbo pa nam delata 
tudi Rozi in Nande, ki nas pogosto spomnita na šol-
ska pravila. Radi se učimo in pišemo v zvezke. Učite-
ljica je zelo vesela, ko si znamo pripraviti postaje za 
učenje novih števil. Radi delamo naloge, veliko 
ustvarjamo, plešemo, pojemo, telo-
vadimo in tudi angleško že znamo. 
Vsako sredo gremo v knjižnico in veli-
ko beremo, saj so pravljice lahko zelo 
poučne. Radi se igramo na igralih ali 
pa jo mahnemo na veliko igrišče. Po 
delu vedno pospravimo delovni pro-
stor in učilnico, da je vse »tipi topi«. 
Gospa čistilka nas je že pohvalila, da 
lepo skrbimo za našo učilnico.  
V šoli imamo prijatelje, s katerimi se 
veliko smejimo. Včasih pa se tudi 
skregamo in kakšno ušpičimo. Naučili 
smo se, da moramo vedno povedati 
resnico. Ko gremo v jedilnico, imamo 
stalni vrstni red in naša kolona je zelo 
dolga. Radi jemo, ker naše kuharice 
odlično kuhajo. Včasih se tudi poslad-
kamo z bonboni. V mesecu decembru 
se vsako jutro dobimo v avli in skupaj 
odpiramo adventne naloge.  

 

 

 

Sodelovali smo tudi že na prireditvi in starši so nam 
močno ploskali. Veseli smo, ker imamo lepo okraše-
no šolo in čisto svojo smrečico, za katero smo okra-
ske izdelali sami.  
V šoli nam je lepo, se vsak dan kaj novega naučimo in 
smo radi skupaj.  
 

UČENCI SE PREDSTAVIJO 
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1. C: ALI VEŠ, KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO? 

 

Prvošolci 1. c razreda zelo radi prisluhnemo pripove-
dovanju in branju pravljic, ki jih za nas pripravljata in 
izbirata naši učiteljici.  
Nekega dne smo opazili, da učiteljica Majda kot že 
tolikokrat vihti škarje, riše, reže in meri blago. Prav 
nestrpno smo pričakovali kaj bo nastalo in kakšno 
presenečenje nas tokrat čaka.  
Po pogovoru o tem, kakšna oblačila nosimo danes in 
kakšna oblačila so otroci nosili nekoč, smo prisluhnili 
zgodbici Kdo je napravil Vidku srajčico. Navdušeno 
smo pričakovali trenutek, ko bo Videk dobil novo, 
lepo srajčico in več ne bo nosil umazanih ter pre-
majhnih oblačil svojih bratov in sester.  
Zgodbica nas je navdušila, zato smo z veseljem popri-
jeli v roke iglo, napeljali šivanko ter pomagali Vidku 
sešiti še kakšno srajčico. Spoznali smo, da imajo šivi-
lje in krojači zelo težko in naporno delo, saj šivanje 
zahteva ogromno vztrajnosti, natančnosti, predvsem 
pa spretnosti.  
Ta dan je bil za nas nekaj posebnega tudi zato, ker 
nas je obiskala ga. ravnateljica in nam z veseljem pri-
skočila na pomoč pri napeljevanju igel, šivanju, reše-
vanju neštetih vozlov in zank, ki so nas pričakali na 
poti do sešitih srajčk.  
Ko so bile srajčke sešite in delo opravljeno, smo se 
odločili in v en glas zatrdili, da smo preživeli čudovito 
dopoldne. Trdno smo bili odločeni, da bomo še kdaj 
napeljali sukanec v iglo in pod našimi drobnimi prstki 
bodo nastajale nove prvošolske mojstrovine.  
 

 

 

 

 

 

Zapisali: Vanja Böhm, Majda Vaupotič  

1. E 

 

1. septembra smo postali ponosni prvošolci 1.e raz-
reda. V tem času smo se že zelo veliko naučili. Vemo, 
kako se moramo obnašati v prometu in da je rumena 
rutica obvezna. To smo pokazali na učnem sprehodu 
tudi gospodu policistu. Obiskali smo gledališče ter si 
ogledali lutkovno predstavo Želodkova skrivnost. Na 
dnevu dejavnosti, ki smo ga posvetili kulturni dedišči-
ni, smo si ogledali pomembne stavbe na Pragerskem 
ter si iz gline izdelali svojo odlagalno posodico za ku-
halnico. Zelo radi imamo razgibane ure pouka, kjer 
se skozi igro veliko naučimo. Radi se igramo igro z 
zlogi, ki jo nekateri naši starši poznajo pod imenom 
Kaladont. Odlično slišimo zloge in tudi iskanje glasov 
nam gre precej dobro od rok. Tudi števila do 5 že 
znamo pravilno zapisati! Izredno radi imamo ure 
športne vzgoje, kjer se igramo različne igre z žogo, 
plezamo po letvenikih ter se gibamo po poligonu.  

Pri pouku nas vedno spremlja Nande in zelo smo bili 
veseli, ko nas je v šoli tudi obiskal. Zelo radi ustvarja-
mo, še posebej v mesecu decembru, ko smo ustvar-
jali čudovite obeske za smrečico, voščilnice ter pekli 
slastne medenjake.  

PRVOŠOLCI 
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V šoli mi je lepo, ker… 

… se veliko naučimo. ( Larisa) 
… se rad učim. (Jaka) 
… veliko ustvarjamo. (Ela) 
… se rad družim in igram s prijatelji. (Nei) 
… ker rad rešujem Nandetove naloge. (Jan) 
… ker se vedno nekaj novega naučim. (Lina) 
… ker se lahko igramo. (Prim) 
… ker se učimo nove pesmi. (Sara) 
… ker imam rada slovenščino. (Maša) 
… ker hodim na judo. (Klara) 

 

 

 

 

 

 

 

Ela Hriberšek 

 

 

 

 

 

 

 

Klara Benc 

Maša Trajkovič 

Učenci 1. e z učiteljico Nino 

 

 

TO SMO MI, 2. B! 

Učenci 2. b smo vedoželjni, radovedni in igrivi. Radi telo-
vadimo, likovno ustvarjamo, dramatiziramo in prepeva-
mo. Pridno se učimo brati in pisati z velikimi in malimi 
tiskanimi črkami ter računati do 20. Ker pridno rešujemo 
delovne zvezke, nas je obiskal Nande. V zahvalo smo mu 
zapeli njegovo himno. Radi obiščemo tudi računalniško 
učilnico, kjer se učimo uporabljati računalnik. Z veseljem 
se podamo tudi na opazovalni sprehod, kjer odkrivamo 
lepote domačega kraja. 

 

 

 

 

Obiskal 
nas je 
Nande. 

 

 

 

 

 

 

Na spre-
hodu po 
Zg. Pol-
skavi. 
 

 

 

 

 

 

            
Preizku-
šamo 
spretne 
prstke. 
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VRVOHODEC (NADALJEVANJE ZGODBE) 
Krojaček Hlaček je sedel na gumb in se odpeljal na morje. 
Na morju je srečal ribo s trnkom v ustih. Krojaček Hlaček ji 
je odstranil trnek in z nitjo ter šivanko zašil rano. Riba se 
mu je zahvalila in Krojaček Hlaček se je odpeljal naprej. 

                         Lovro Belej, 2. b 

 

Krojaček Hlaček je sedel na gumb in se odpeljal na kmeti-
jo. Tam je videl podivjanega konja. Nihče ga ni mogel po-
miriti. Krojaček Hlaček se je opogumil, potegnil iz žepa nit 
in jo nataknil konju okoli vratu. Skočil je na njegov hrbet, 
da ga pomiri. Ko je bil konj pomirjen, je Krojaček Hlaček 
odšel naprej. In vsi so bili srečni. 

                                                   Manca Smolnikar, 2. b 

 

Krojaček Hlaček je sedel na gumb in se odpeljel na igrišče. 
Na igrišču je srečal fantka, ki je padel in so se mu raztrgale 
hlače. Krojaček Hlaček je vzel nit in iglo ter mu zašil hlače. 
Fantek je bil vesel. Zahvalil se je Krojačku Hlačku. 

                                  Matej Grobelnik Pek, 2. b 

 

MOJA SOSEDA 

Moji sosedi je ime Franja. Vedno je urejena, prijazna in 
nasmejana. Rada poje in pleše z mojim bratom. Pogosto 
me preseneti s kakšnim darilom. Imam jo zelo rada. 

                                                             Milica Marković, 2. b 

 

Moji sosedi je ime Breda. Piše se Gradez. Je upokojena 
gospa. Živi s hčerko in vnukinjo. Ima svetle lase. Je vitke 
postave. Rada nosi belo majico, rumen pulover in modre 
kavbojke. Nosi črna očala. Ob sobotah gre s psičko Lumus 
na sprehod. 

                                                                    Ana Petek, 2. b 

 

Moji sosedi je ime Mia. Stara je 10 let. Živi na Zgornji Pol-
skavi. Ima dolge lase. Rada nosi modre kavbojke in belo 
majico z rdečimi srčki ter roza teniske. Je vitka in mala.  

                                                          Zala Sever, 2. b 

 

Moji sosedi je ime Ajda. Piše se Auer. Živi na Zgornji Pol-
skavi. Ima rjave lase. Ima modre oči. Je vitke postave.  
Oblači se v barvni pulover in modre kavbojke, obuje pa 
roza adidaske. Nosi zlate uhane. 

                                    Janina Jamnik, 2. b 

 

Moji sosedi je ime Jasmina. Piše se Lorder. Dela v trgovini. 
Živi na Zgornji Polskavi. Ima svetle lase in modre oči. Je 
vitke postave. Rada se oblači v majico in hlače, rada se 
obuva v teniske. Nosi uro. 

                                                                  Alina Ošep, 2. b 

 

MOJA SOŠOLKA 

Moji sošolki je ime Sofia. Piše se Kolar. Ima rjave lase in 
temno rjave oči. Stara je 6 let. Živi na Javorniški ulici 7. 
Nosi uhane. Njen hobi je ples. Njena najljubša barva je 
roza. Rada ima bananin kruh in pohane bedrce. 

                                        Nika Matjašič, 2. b 

 

Moji soseda je Kim Javornik. Stara je 10 let. Obiskuje 5. 
razred osnovne šole. Živi z mamo v stanovanju na Zgornji 
Polskavi. Ima dolge svetlo rjave lase in zelene oči. Ob po-
nedeljkih obiskuje akrobatiko. Ob večerih rada bere knji-
ge. 

                                             Lana Kugl, 2. b 

 

Moji sošolki je ime Milica. Stara je 7 let. Hodi v 2. b razred. 
Živi v hiši. Ima bratca, ime mu je Miloš. Moja sošolka se 
oblači v kratko majico in  dolge hlače. Ima temno rjave oči 
in svetlo rjave lase. Najraje barva in se igra s svojim brat-
cem. 

                                                       Lana Kline, 2. b 

 

Moji sošolki je ime Nika. Piše se Matjašič. Ima rjave lase. 
Ima svetlo zelene oči. Stara je 6 let. Živi na Javorniški ulici 
10. Na ušesih nosi uhane. Hodi na karate. Njena najljubša 
barva je zlata. Njena najljubša jed so čufti. 
                                                                            Sofia Kolar,  2. b 

 

Moji sošolki je ime Žana. Piše se Eger. Stara je 7 let. Živi na 
kmetiji. Hodi v 2. razred na osnovno šolo Antona Ingoliča 
Spodnja Polskava, podružnica Zgornja Polskava. Je visoka 
in vitka. Ima zelene oči in svetle lase. Najraje se igra s pli-
šastimi igračami. Ima veliko živali, ker živi na kmetiji. 

                              Neli Račel, 2. b 

MOJ SOŠOLEC 

Mojemu prijatelju je ime Matej. Piše se Grobelnik Pek. 
Star je 7 let. Živi na Zgornji Polskavi. Obiskuje 2. razred na 
osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica 
Zgornja Polskava. Je visok in vitek. Ima črno zelene oči in 
svetle lase. Rad nosi teniske, črne hlače in modro majico. 
Najraje igra košarko in nogomet. Uči se igrati harmoniko. 
V prostem času se igra s svojim bratom. 

                                         Marko Kotnik, 2. b 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Ošep, 
2. b 

DRUGOŠOLCI 
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Janina Jamnik, 2. b 

 

 

 

 

 

 

 

Zarja Kuster, 2. b 

2. C 

MOJA NAJLJUBŠA IGRAČA 

Moja najljubša igrača je srnica. Poimenovala sem jo Pikica, 
zato ker ima pike. Rada jo imam zato, ker sem jo kupila na 
Dunaju. Te počitnice so mi bile zelo všeč, zato jo imam 
rada. Narejena je iz pliša. Ima mehek repek in črn smrček. 
Ima rjav kožuh in pike bele kakor sneg. Ima štiri tačke in 
dve ušesi. Igram se z njo in vsemi drugimi pliškoti. 

Iva Jerković, 2. c 

 

Moja najljubša igrača je plišasti mavrični samorog. Ime ji je 
Astra. Imam jo zelo rada. Dobila sem jo od dedka Mraza. 
Takrat smo prišli domov z dopusta v Ljubljani. Zelo sem je 
bila vesela. To je bilo tisti dan, ko je prišel dedek Mraz.  

Maša Šinkovec, 2. c 

 

 

 

Čarobno drevo, 
Nuša Kramber-
ger, 2. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milica Marković, 2. b                        Lina Dolinšek, 2. b 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manca Smolnikar, 2. b                             Lana Kline, 2. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miklavževka v vazi, Eva 
Markovič, 2. c 



 

 32 

 

3. A 

 

MOJE POTOVANJE V VESOLJE 

V vesolje sem se odpeljala z raketo. Raketa je bila velika, 
roza barve in okrašena z zvezdicami. Imela je pet oken in 
tri vrata. 
Najprej sem prispela na Mars. Tam sem našla gejzirje in 
srečala roza marsovčke. Spoprijateljila sem se z njimi, oni 
pa so mi pokazali, kje živijo. Njihov dom je bil zelo majhen. 
V dar so mi dali poseben čaroben kamen, da sem postala 
tako velika kot oni. Z njimi sem pela, plesala, igrala in pla-
vala. Nato so me spremenili nazaj v mojo velikost. Ob slo-
vesu so mi za spomin podarili oranžno-zeleno-rdeče-

rumeno-modro-roza drevo. Nato me je pot vodila na pla-
net Saturn. Na Saturnu sem videla veliko lun in na njego-
vih obročih smešne oblike ledenih kock. Tam me je tako 
zazeblo, da sem se odločila, da odpotujem nazaj domov. 
Na poti domov sem se izogibala nevarnim vesoljskim kam-
nom. 
Budilka, ki me vsako jutro zbudi za šolo, je zazvonila. Jaz 
pa sem se presenečena znašla doma, v topli postelji. 

Emili Robar Čavničar, 3. a 

 

Z raketo sem odpotoval v vesolje. Pristal sem na planetu 
Mars. Tam sem spoznal vesoljca in postala sva prijatelja. 
Na Marsu sva se skupaj igrala in se lovila. Naučil me je 
salto nazaj. Tudi jaz sem ga povabil na moj planet Zemljo. 
Razkazal sem mu dom, kjer živim in ga predstavil mojim 
prijateljem. Na Zemlji sem ga naučil igrati nogomet.  
Tako sva postala najboljša prijatelja. 

Anže Ledinek, 3. a 

 

Leo Orthaber, 3. a                             Sončnično polje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Tian Pleteršek, 3. a     

Moja snežinka 

 

 

 

 

 

 

 

Ella Štern, 3. a           

Moj dan v sliki in uri 

 

TRETJEŠOLCI 
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3. B 

Moj sneženi mož 

Nekega božičnega dne je padel sneg in sem šla ven, da 
naredim sneženega moža. Še prej sem oblekla toplo jakno, 
nadela tople rokavice in kapo ter si obula tople čevlje. 
Vzela sem korenček, kapo, šal in gumbe. Naredila sem tri 
kepe in jih dala eno na drugo. Snežaku sem na glavo dala 
kapo, okrog vratu šal, gumbe sem mu dala na telo in nare-
dila sem mu še oči in usta. Ko je bil sneženi mož končan, je 
kar naenkrat oživel. Ker jaz nisem imela prijateljev, je po-
stal sneženi mož moj najboljši prijatelj. 

Valentina Zorko, 3. b 

V ŠOLI 

Pri dan, ko sem prišel v šolo, sem bil zelo zadovoljen. 
Predvsem sem se razveselil prijateljev in učiteljice. Zelo je 
bila prijazna in vesela. Moji sošolci se dobro razumejo z 
mano in jaz z njimi. Pomagamo si in se poslušamo. Učimo 
se, igramo šah, zunaj se pa igramo skrivalnice in se lovimo.  

Juš Zelenik, 3. b 

SNEŽENI MOŽ 

Kdo je sneženi junak? 

To je snežak! 

Iz kepe na kepo  zgrajen je, 
korenček na nosu, metlo v rokah, 
lonec na glavi in gumb za okras. 
Ko sonce posije,  
stopi se. 
Ko sneg spet zapade, 
naredi se. 

Nuša Jelen, Ana Vaupotič, 3. b 

RADOVEDNI NANDE 

Nekoč je živel radoveden papagaj Nande. Bil je majhen 
papagaj in zelo, zelo radoveden. Vedno je spraševal, kaj 
kdo dela in to vprašanje nenehno ponavljal. Za Nandeta je 
slišal bogat papagaj Viktor. Viktor je sam šel k Nandetu. Ko 
je pripotoval iz Amerike, je Nandeta poiskal. In tako je 
videl, kako je Nande v resnici radoveden. O radovednosti 
je povprašal Nandeta. Nande mu je povedal, da še sam ne 
ve, zakaj je tako radoveden. Viktor je začudeno pogledal 
Nandeta in ga vprašal, če se to pojavlja že iz otroštva. 
Nande je povedal, da je tak samo včasih, če ga kaj zelo 
zanima.  

Val Klajderič 3. b 

 

 

Moj sneženi mož 

Nekega dne je zelo snežilo, bil je pravi snežni dan. Deklica 
Ema se je toplo oblekla in odšla ven. Povabila je svojo pri-
jateljico Lino in skupaj sta odšli v park. Lina je predlagala, 
da se gresta kepat. Ko sta se nehali kepati, sta naredili 
sneženega moža. Ampak Lina je morala hitro oditi. Ema se 
je odločila, da bo sneženega moža naredila sama. Hitro je 
stekla domov. Dolgo je iskala šal in kapo. Ko je prišla nazaj, 
je naredila veliko kepo, nato še srednjo in nato najmanjšo 
kepo. Zložila jih je po vrsti eno na drugo in namestila gum-
be za oči, usta in telo. Za nos je uporabila korenček. Poi-
skala je tudi dve palici za roke. Našla je tudi staro metlo, ki 
jo je uporabila. Sneženi mož je bil končan. Dolgo časa ga je 
občudovala. Ko se je naveličala, je odšla domov in si pri-
pravila vročo čokolado s penicami. 

Nuša Jelen, 3. b 

3. C 

Učiteljici združili moči 

Na Pragerskem sva v 3. razredu učiteljici združili moči in 
učencem pričarali pravo kulturno popotovanje. Pri uri 
glasbene umetnosti sva se oblekli v slovensko narodno 
nošo, učiteljica Julija je nosila svečano štajersko, jaz pa 
belokranjsko. Po Julijini zanimivi uvodni predstavitvi smo 
se skupaj naučili slovensko ljudsko pesem Lepa Anka kolo 
vodi. Učiteljica Julija, ki v svojem prostem času že 5 let 
pleše slovensko folkloro, nas je naučila pravih folklornih 
plesnih korakov kola in skupaj smo odplesali in zapeli.  

Zapisala: Anja Cic 
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4. C - PREDSTAVIM SE 

Lara Popović 

Maja Podlunšek 

Tine Benkič 

GOZD JESENI 

Jona Jurgec  

Nika Majer  

Pia Topolovec 

ČETROŠOLCI 
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5. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoja Rubelj       Klara Cafuta      Mija Gajšt    

Mija Gajšt       Neža Remškar    Anika Voršič  

Anabel Vidmajer          Eva Rafolt  
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Anika  

Voršič, 5. a 

5. B 

NEKOLIKO »DRUGAČNO BRANJE« 

Zagotovo zmoreš prebrati tudi to! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zala Strnad, Enja Drame 
Bahtijaraj, Kim Javornik, 
5. b 

PETOŠOLCI 

Klara 
Cafuta, 
5. a 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leja Leskovar, 5. b 

Zala Hojnik Božič, 5. b 

Vito Cigler, 5. b 
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V 5. b RADI USTVARJAMO 

5. C 

Božični Vojnik      

Bil je lep zimski dan. S prijateljicama Tino in Kristino smo 
se odpravile v Božični Vojnik. 

Ko smo prispele, smo se odpravile pogledat jaslice. Tina je 
imela fotoaparat, zato smo lahko posnele veliko fotografij. 
Potem smo se odpravile na stojnico z vročo čokolado in 
čajem. Tina si je vzela vročo čokolado, Kristina in jaz pa sva 
si vzeli vroč čaj. Ko smo spile, smo se odpravile do drsali-
šča. S Tino sva si šli izposodit drsalke, Kristina pa je poiska-
la mizo, da bi lahko odložile nahrbtnike. Ko smo si nadele 
drsalke, smo se šle drsat. Tino je bilo strah, ker se je prvič 
drsala, zato sva ji s Kristino pomagali. Približno eno uro 
smo se drsale, potem pa smo se odpravile v center Vojni-
ka. Šle smo gledat veliko božično smreko in občudovale 
prelepe luči. Potem je bil čas, da gremo domov. Tinina 
mama nas je pričakala pred Božičnim Vojnikom. Ko smo 
prišle do Tinine hiše, sva s Kristino prespali pri Tini.  

To je bil res lep dan. Zjutraj smo gledale fotografije in se 
imele lepo. Upam, da gremo še kdaj tja.               

Neža Grenko, 5. c 

5. D 

NOVICE IZ 5.D 

 

Kako hitro so minili skoraj štirje meseci pouka!  V tem času 
smo veliko naredili in se veliko novega naučili. 
Ob pouku in šolskih obveznostih smo imeli tudi različne 
dneve dejavnosti. Bili smo na pohodu na Bukovcu, se vozili  

 

s kolesi po kolesarskem poligonu, se računalniško izobra-
ževali, izdelali veliko različnh izdelkov, se naučili nove 
pesmi in plese in še mnogo drugega. 
 

Varno ali nevarno na internetu?  
Tudi to smo v mesecu novembru dobro spoznali. 
Internet nam je vsem blizu, spoznali pa smo, da moramo 
upoštevati pri njegovi uporabi pravila obnašanja, se nikoli 
pogovarjati z neznanci, ne pošiljati neprimernih slik in pri 
uporabi uporabljati glavo. 
Spoznali smo tudi delo z računalniškim programom Slikar 
in izdelali praznične slike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilen Račel, 5. b      Maruša Turner, 5. b    Jurij Toplak, 5. b 
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NAŠ ČEBELNJAK 

V razredu se dobro zavedamo pomena čebel za naše ži-
vljenje. Izdelali smo razredni čebelnjak. 

ČEBELE IN SONCE 

 

Ko posije sonce, cvetlice zacvetijo. 
Čebelice priletijo in  cvetlice oprašijo. 
Ko pridne delavke odletijo,  se v panju dobijo 

in nam med priskrbijo. 
Mi za zajtrk imamo kruh in med, 
čebelice pa gredo na izlet. 

                                       Vita F., Vita K. in Tina, 5. d 

 

Sankanje na Treh Kraljih 

 

Prejšnjo zimo smo z družino šli na sankanje na Tri Kralje. 
Neko soboto smo bili doma, saj je zunaj snežilo. Mamico 
in atija sem vprašala, če bi se lahko šli sankati. Rekla sta da 
in odločili smo se za Tri Kralje. Z bratom Žanom sva pripra-
vila kombinezon, rokavice, kapo, šal in oblačila za preoble-
či. Na podstrešje smo odšli po sanke. Vožnja do Treh Kra-
ljev je trajala 15 minut. Tam smo videli stojnico s pijačo. 
Mami in ati sta si kupila kuhano vino, nama z bratom pa 
čaj. Zagledali smo velik kup snega, odločili smo se, da na-
redimo skakalnico. Mami je tudi predlagala tekmovanje v 
sankanju po hribu in vsi smo se strinjali.  Z mamico sva bili 
skupaj, brat pa je bil v paru z atijem. Sprva sta vodila ona 
dva, nato pa sva z mamico “pritisnili na plin”  in bili prvi. 
Delali smo še snežake in se kepali. Napočil je čas, ko smo 
se morali odpraviti domov. 

Doživetje na Treh Kraljih je bilo nepozabno. Želim si, da bo 
tudi letos sneg in da to ponovimo. 

                                                                                                                      
Eva, 5. d 

 

 

 

 

 

Ob praznikih … 

Bodite zdravi, zado-
voljni, srečni, 
Veliko se smejte in 
radi se imejte. 
 

 

 

 

 

                             
Učenci 5. d  
z učiteljico 

 

 

 

EKO detektivi na pohodu  
 

V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli v okviru EKO 
projekta velik poudarek dali tudi ločevanju odpadkov in 
ugašanju luči, ko le-teh ne potrebujemo. Tako se vsak me-
sec na »pohod« po šoli odpravijo naši EKO detektivi, ki 
preverjajo kako uspešni smo pri vsem tem ... Ugotavljamo, 
da se vedno bolj zavedamo pomena ločevanja odpadkov 
in pomena varčevanja energije. 
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KUHARSKI MOJSTRI 

Učenci 4., 5. in 6. razredov matične šole in podružnične 
šole Pragersko se v okviru gospodinjstva in interesne de-
javnosti Lonček kuhaj urijo v kuharskih spretnostih. Pri-
pravljajo različne prigrizke, zdrave obroke in sladice. Urijo 
se v rokovanju z različnimi kuharskimi aparati in pripo-
močki, ki jim omogočajo pripravo okusnih omlet, čežan, 
sirovih palčk, novoletnih smrečic … V mesecu decembru 
pa nikoli ne smejo manjkati dišeči keksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELO IN USTVARJANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA 
BIVANJA NA MATIČNI ŠOLI 

Zima že trka na vrata, a v oddelku podaljšanega bivanja ni 
časa za zimsko spanje. Lepe dneve izkoristimo za igranje 
na zunanjem šolskem igrišču, ob slabem vremenu pa 
ustvarjamo različno dekoracijo na temo zime za našo učil-
nico. Materiali, ki jih uporabimo, so večinoma odpadna 
embalaža, tako so iz jajčne embalaže nastali čudoviti sne-
žaki, iz odpadnega kartona pa okrasni piškoti. Izurili smo 
se tudi v izrezovanju šestkotnih snežink, s katerimi smo 
polepila vsa šolska okna. 

Včasih nas v podaljšanem bivanju obišče tudi učiteljica za 
likovno umetnost, gospa Lara Železnik. Z njo spoznavamo 
in se urimo v malo drugačnih likovnih tehnikah. Izdelki, ki 
smo jih ustvarili skupaj, krasijo naše hodnike. 

 

 

Daša Petrovič in Lili Goleš, 1. a 

 

Mia Čurin in Mia Audić, 1. a 

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA 
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Fraktalne risbe, OPB 

  
Piškotki in snežinke 

 

AKTIVNOSTI IN USTVARJANJE V PODALJŠANEM  
BIVANJU NA PRAGERSKEM 

 

Delo, dejavnosti in aktivnosti so v podaljšanem bivanju 
zelo raznolike, zanimive in poučne. V podaljšanem bivanju 
dnevno opravimo domačo nalogo, zraven se tudi učimo, 
ponavljamo in utrjujemo učno snov. Letos smo v podaljša-
nem bivanju združeni učenci 2. in 4. razreda, zato smo 
uspešno združili moči pri domači nalogi, učenju in ustvar-
janju. Pri omenjenih opravilih si medsebojno pomagamo 
in pridobljeno znanje medgeneracijsko širimo in predaja-
mo naprej. V času sprostitvenih dejavnosti preživimo veli-
ko časa na prostem, saj se zavedamo, da je gibanje temelj-
nega pomena za naše zdravje. Zunaj se igramo razne ele-
mentarne igre, igre lovljenja, postajamo pa čedalje bolj 
spretni tudi z žogo. 

V mesecu septembru smo opazovali spremembe v naravi 
ter ugotavljali kaj je značilno za jesenski čas. Učenci so 
pridno nabirali jesenske plodove in listje, saj smo iz ome-
njenega materiala ustvarili ter okrasili šolo, šolske hodni-

ke, okna in vrata. Izdelali smo različno barvite mozaike iz 
jesenskih semen, prav tako smo iz storžev in semen ustva-
rili plesoče figurice. Iz buč in mos gumija smo pričarali 
smešne možičke, ki smo jih opremili z lasmi iz volne ter 
pisanimi klobučki. Na kratkem sprehodu smo opazovali 
drevesa, oblike in barve listov. Liste smo tudi nabrali in 
posušili. Nato smo se spremenili v prave frizerje in narisa-
nim likom ustvarili bogate in pisane jesenske frizure.  

Šolske prostore smo okrasili z barvnimi dežnički in jesen-
skimi listi različnih oblik. Hodniki pa so okrašeni z različni-
mi jesenskimi figurami, kjer ne manjka ježkov, veveričk in 
jesenskih škratov. 
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 Prav tako smo tudi v 3. razredu poskrbeli za jesensko 
vzdušje v učilnici. Navdušeno smo se veselili dneva čarov-
nic, zato smo zadnji teden v oktobru namenili izdelovanju 
strašnih netopirjev. Po opazovanju fotografij netopirjev 
smo se lotili ustvarjanja in nastali so netopirji različnih 
oblik. Le te smo dopolnili z različnimi črtami ter tako utrdi-
li znanje o črtnih risbah. Izrezane netopirje smo na koncu 
združili v skupni izdelek – plakat, s katerim smo popestrili 
učilnico. Nastali plakat nas je spodbudil, da smo razmislili 
o besedah, rimah in stavkih, s katerimi bi lahko dopolnil 
naš plakat. Domiselne rime so učenke 3. c zapisale na listi-
če. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak tretji petek v mesecu novembru obeležujemo sloven-
ski tradicionalni zajtrk in tudi 18. 11. 2022 smo namenili 
veliko pozornost zdravemu zajtrku ter pomenu uživanja 
lokalno pridelane hrane. Letos smo pozornost namenili 
mleku in mlečnim izdelkom. V podaljšanem bivanju smo 
se sprva pogovarjali o pomenu zdravega zajtrka in zdravih 
obrokov, nato smo si pogledali prehransko piramido in se 
o njej pogovorili. Nato smo se zaigrali kviz na temo mleka 
in mlečnih pridelkov. Skupine so bile zelo motivirane in 
zavzete za tekmovanje, pri tem pa so izkazale veliko svoje-
ga znanja o poznavanju mleka in mlečnih izdelkov. Nato 
sem učencem postavila nekaj ugank, povezanih z zdravo 
prehrano in zdravim načinom življenja, igrali pa smo se 
tudi pantomimo, kjer so učenci morali uganiti živali na 
kmetiji. Ob ogledu kratkih filmčkov pa smo spoznali in 
pridobili novo znanje o mleku, mlečnih izdelkih in njihovi 
predelavi.  

V 3. razredu smo s pantomimo, ogledom video posnetka 
in pogovorom izpostavili predvsem pomen mleka in mleč-
nih izdelkov v prehrani. Nekateri učenci so na to temo 

iskali tudi besede v mreži. Mnogi tretješolci pa so na dan 
obeleženja tradicionalnega slovenskega zajtrka postali 
navdušeni modelarji gline. Že med poukom so izdelali reli-
efe čebelic, ki so jih dopolnili z odtiskovanjem s pomočjo 
lesenih paličic in pokrovov flomastrov. V podaljšanem 
bivanju smo imeli na razpolago preostanek gline, iz katere 
smo lahko ustvarili poljubne izdelke, zato smo se nekaj dni 
posvetili izdelovanju. Odločili smo se predvsem za izdelavo 
glinenih posodic, med izdelke pa so učenci dodali tudi 
glinenega snežaka in celo majhno glineno peč. 

V podaljšanem bivanju se udeležujemo različnih literarnih 
in likovnih natečajev. V mesecu novembru smo se udeleži-
li natečaja izdelave voščilnic. Učenci so bili zelo motivirani 
in ustvarjalni. Izdelovali smo voščilnice iz različnega mate-
riala, posluževali pa smo se različnih likovnih tehnik in 
motivov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPB 
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V podaljšanem bivanju pa tudi sodelujemo v raznih pro-
jektih. V projektu Korak k sončku se pogovarjamo o različ-
nih vrstah invalidnosti in hibah ter v ta namen izvajamo 
različne dejavnosti in aktivnosti. Namen projekta je, da 
učenci ob praktičnih dejavnostih spoznajo in pridobijo čim 
več izkušenj in novega znanja v povezavi z različnimi obli-
kami invalidnosti. Ob tem tudi spoznajo, da ljudje kljub 
različnim oviram živijo polno in kvalitetno življenje. 

9. in 10. 11. smo v šoli izvedli tehniški dan z naslovom Dvig 
digitalne pismenosti. Tudi v podaljšanem bivanju smo dan 
namenili spoznavanju računalniškega programa Slikar ter 
izvedbi različnih aktivnosti in dejavnostih povezanih z var-
no rabo interneta in naprav. V ta namen smo si ogledali 
različne kratke filmčke na temo varnosti na spletu in se o 
posnetkih tudi pogovarjali. Učenci so povedali svoje izkuš-
nje iz vsakdanjega življenja, veliko pa so imeli tudi vpra-
šanj, ki smo jih sproti razreševali in pojasnjevali. Spoznali 
so tudi program Slikar, kjer so sami na računalniku posku-
sili risati različne figure, like in črte. Z učenci smo tudi po-
novili bonton obnašanja na spletu, ki so ga že dobro po-
znali. Tako smo se spomnili, kako srečanja, pogovori in 
sodelovanja potekajo v spletnih učilnicah in kakšna pravila 
veljajo tam. Po pogovoru o tem, zakaj potrebujemo pravi-
la na spletu, so se učenci v skupinah pogovorili o idejah, 
kako bi lahko ukrepali, če jih nekdo ne upošteva. Nato 
smo si predloge izmenjali in jih pokomentirali.  

Ker je mesec december hitro potrkal na naša vrata, smo v 
oddelku podaljšanega bivanja začeli ustvarjati božično – 
novoletne okraske in izdelke, začeli pa smo okraševati tudi 
našo šolo. Iz belega papirja smo izrezali bučke in zvezdice 
ter tako okrasili okna šole. Hodnik šole je zažarel v božič-
nem vzdušju in božičnih barvah. Naš hodnik krasi čudovita 
božična jelka, ki je okrašena z različnimi božičnimi okraski. 
Pod jelko pa so razstavljeni leseni adventni venčki, ki so jih 
učenci z veseljem in veliko vnemo tudi ustvarili. Iz lesenih 
ščipalk, barvnega papirja in raznih okraskov pa smo ustva-
rili tudi angelčke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podaljšanem bivanju smo izdelali tudi adventne koledar-
je in tako spoznali namen in pomen adventnega koledarja. 
Nato so učenci izžrebali vsak svojo številko, nato pa smo 
vsak dan z veliko napetostjo in pričakovanjem pričakali 
nalogo, ki se je skrivala v adventnem koledarju. Po oprav-
ljeni nalogi pa so učenci seveda prejeli še zasluženo majh-
no sladko nagrado. 

Zimsko dekoracijo šole smo v 3. razredu bogato popestrili 
z okrašenimi srci in se tako odzvali na pobudo Zveze prija-
teljev mladine Slovenije, s katero želimo širiti dobre misli 
in srčnost prazničnih dni.  Prav tako smo nekaj božičnih 
izdelkov ustvarili iz zbranih rolic toaletnega papirja. Ustva-
rili smo snežinke, ki smo jih pobarvali in združili v skupni 
izdelek - venec. Iz posameznih snežink pa smo izdelali tudi 
okraske za jelko. Pričeli pa smo tudi z izdelavo majhnih 
darilc, ki smo jih okrasili z darilnim papirjem, trakom in 
okraski. 

 

 

Zapisali učiteljici podaljšanega bivanja: Suzana Mlakar in 
Julija Klauž 
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LITERARNO USTVARJANJE NAŠIH UČENCEV 

 

ČAS 

Nekega dne je deklica Amber šla na dolg sprehod. Videla 
je znak, kjer je pisalo Manawa. Ko je hodila, je opazila uro 
na tleh. Pobrala jo je, si jo nadela na roko in … PUF! Takoj 
je videla belo sobo z luknjami. Te luknje niso bile navadne 
luknje. Bile so luknje, takšne ko si se jih dotaknil, si šel v ta 
čas. Niso bile samo za preteklost, ampak tudi še za priho-
dnost! Prvo je šla v prihodnost, kjer je opazila visoke stav-
be, robote in še kaj več. Postala je žejna, zato je enega 
izmed robotov vprašala, kje je voda? Robot ji je odgovoril, 
da ne pozna vode. Amber mu je obrazložila kaj je voda, 
robot pa ji je odgovoril, da oni pijejo elektriko, in da je v 
robotski dobi. Amber se je prestrašila, pa vendar je robota 
vprašala po imenu. Odgovoril je, da mu je ime RO-760. 
Amber si je mislila, kakšna čudna imena imajo. Amber se 
je poslovila od RO-760 in odšla v prazgodovino. Takoj ko je 
prišla v prazgodovino, jo je skoraj pojedel dinozaver, zato 
je hitro obrnila uro in ura jo je odnesla v stari vek. Bila je v 
mestu Betlehem, kjer se je rodil Jezus Kristus. Opazila je 
hlev in stopila je vanj. V jaslih je na senu ležal dojenček, ob 
njem sta pa sedela moški in ženska. Amber je vprašala: 
„Kdo sta pa vidva in zakaj dojenček leži v jaslih?" Moški ji 
je povedal, da je Jožef in njegova žena je Marija. Jožef ji je 
povedal, da sta z Marijo prišla v mesto po opravkih. Marija 
je  rodila v hlevu, saj ju nihče ni hotel vzeti pod streho. „O 
boga, " je rekla Amber in zavrtela uro. Rekla je, da bo zdaj 
šla domov. Amber je zavrtela uro in odšla domov. 

Starši so jo vprašali, kje je bila. Amber pa se jim je vse zla-
gala, saj ni želela povedati resnice, kaj če bi jo izkoriščali. 

Jakob Fingušt, 6. c 

VESOLJCI  

Bil je navaden dan, Vesoljci so sedeli v bazi, ki so ji rekli 
Luna in čakali na kakšen zločin. Vesoljci so bili super juna-
ki, ki so branili Pragersko in bili so znani po vsem svetu. 

Okoli treh popoldan je Skakalec nekaj opazil na kamerah: 
»Hej, pridite to pogledat!« Prva se je iz kavča vstala Plesal-
ka. »Kaj je?« je rekla. Pridružili so se vsi ostali. »Kaj je to?« 
je rekel Nogometaš. Mesar je začudeno vprašal: »Od kdaj 
je ropar na Pragerskem?« Nekdo je oropal Domači Grill. 
Mornarka je rekla: »Približaj malo v obraz.« Neznana ose-
ba je bila oblečena v čisto črno s črno masko. Nogometaš, 
ki je upravljal vso tehnologijo v bazi, je odprl program, ki 
zazna imena vseh zločincev. Legalno ime tega zločinca še 
ni bilo znano, kriminalsko ime pa je bilo Komet. Človek je 
rekla: »Ne bo neznan za dolgo!« Kmet je rekel: »Gremo ga 

spravit v zapor!« S super tehnologijo Nogometaša so se 
lahko samo s par kliki na digitalni uri takoj preoblekli v 
uniforme za borbo proti zločinu. Frnikula je za par centi-
metrov odprla skrivna vrata baze, da bi pogledala, če niko-
gar ni. Ko se je prepričala, da je zrak čist, je rekla: »OK, 
prosto, gremo.« Vsak se  je s svojim prevoznim sredstvom 
odpeljal proti Domačemu Grillu. Ko so bili dovolj blizu Do-
mačemu Grillu, so se razpršili in obkolili lokal. Zahvaljujoč 
Nogometašu so imeli možnost, da so se pogovarjali kadar 
koli so se hoteli, s samo dvema dotikoma brezžične slušal-
ke. Pogovarjali so se skozi slušalke kaj naj kdo naredi. Pink 
Panter je šla pogledat, če je kdo v kuhinji poškodovan. 
Kuhinja je bila prazna, zato je poklicala še Nogometašico, 
Plesalko, Človeka in Ari. Šle so preiskat klet. V kleti ni bilo 
nikogar. To je pomenilo, da je žrtev pobegnila ali pa, da 
žrtve sploh ni bilo! Ko so hodile gor po stopnicah, tiho ka-
kor miške, jih je Komet videl. Ravno ko se je obrnil, da bi 
zbežal, je videl ostale Vesoljce. To so bili: Sosed, Frnikula, 
Kmet, Matematičar, Mornarka, Nogometaš, Mesar, Black 
Pink, Skakalec, Motorist, Praprot in Kmet. V tistem trenut-
ku je Komet sam vedel, da je zelo zamočil. V tistem trenut-
ku se je začela predvajati glasba »Na Golici«. Komet je 
sam vedel, da ko se glasba začne, ni več hec. Vsi so začeli 
tleskati v ritmu pesmi in v istočasnih korakih se mu pribli-
ževati. Komet se je tresel od strahu, saj je slišal veliko go-
voric o tem, kaj ti Vesoljci naredijo. V tistem trenutku sta 
Nogometaš in Nogometašica brcnila nogometni žogi in 
leteli sta vsaka na drugi strani obraza Kometa. Nato je 
Mornarka skočila in ustrelila s harpuno točno med njegova 
stopala. Potem ga je Sosed s kosilnico na nitko tako  pre-
strašil, da ga je spravil na sredino ceste, kjer je več prosto-
ra za šov. Motorist je medtem okoli njega vozil z motor-
jem, da se je zelo prašilo. Pred njim se je iz dima pojavila 
Ari in mimo njega zanalašč vrgla ognjeni sekiri. Plesalko je 
nato Praprot zapeljal na bršljanu in medtem ko je plesala 
metala okoli Kometa šuri ken (nindža zvezde), da je nasta-
la majhna ograja. Komet je bil tako zmeden zakaj ga še 
niso poškodovali, saj vse govorice ki jih je slišal, se je ve-
dno končalo najhujše. Ni vedel kaj naj naredi, okoli njega 
so plesale Plesalka, Black Pink in Mornarka. Na njegovi 
desni je Frnikula žonglirala s frnikolami na njegovi levi je 
Človek odbijala odbojkarsko žogo s spodnjim odbojem. 
Ravno v tistem trenutku, ko se je glasba ustavila, je izgle-
dalo kot da bo Skakalec s smučmi skočil na njegovo glavo 
in Komet, a zamižal. Čez 20 sekund je odprl oči, vsi Vesoljci 
so stali pred njim s prekrižanimi rokami. Nato je Matema-
tičar stopil k njemu in mu odstranil kapuco in masko. Bil je 
Ribič Pepe. Vsi so bili presenečani. Black Pink je nato opazi-
la, da izgleda tako, kot da bi nosil masko in reče Pink Pan-
ter. Pink Panter stopi do njega in odstrani masko. Pod 
masko je bil neznanec in po programu na pametni uri mu 

MLADI PISATELJI 
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NAŠI PESNIKI 

je bilo ime Peter Novak. Vesoljci so poklicali policijo in Ko-
met oz. Peter Novak je bil aretiran. Vesoljci so nato vsi 
utrujeni odšli nazaj v bazo in vsak v svoji sobi hitro zaspali, 
saj vse to je trajalo uro in pol. 

Ta zgodba je o meni in mojih sošolcih 6. c v šolskem letu 
2022/23.  

Vesna Herlič, 6. c  

 

TRIJE LOVCI 

Trije lovci so našli dva zajca,  
en je bil novec, 
drugi pa lovec. 
 

Hitro so jim, pobegnili v puščavo, 
 za zabavo. 
Trije lovci so hitro, se veselili in 

 so jih nagradili. 
 

Nika Diemar, 6. e 

MUREN IN MRAVLJICA 

 

Muren je prijazen mož,  
pomaga mravljici,  
a mravlja delovna pa ni. 
Murna prosi in naprosi,  
da bi hrano ji dajal. 
A murna to je naučilo,  
da če mravlja nič ne dela,  
dela muren kot čebela. 
 

Nauk: Osel ne gre dvakrat na led. 
Anej Krofič, 7. c 

 

PRAVO PRIJATELJSTVO 

Najstnica po imenu Katja je prišla na zimski tabor. Od vseh 
je bila zelo drugačna. Bila je zelo mirna, rada je brala knji-
ge, poslušala glasbo. Bila je zelo sramežljiva. Njen prvi vtis 
na svoje nove ''bodoče prijatelje in prijateljice'' ni bil tak-
šen, kot si je želela. Vsi so jo zmerjali, jo imeli za dolgoča-
sno, tečno osebo. Tega si Katja ni želela. Nekatera mnenja 
njenih ''bodočih prijateljev in prijateljic'' so jo zelo prizade-
la, za nekatera njihova mnenja, pa ji je bilo vseeno. Držala 
se je zase, saj ni imela koga, ki bi se družil z njo. Bila je zelo 
osamljena. Mislila je, da ji bo odhod v zimski tabor poma-
gal, da preboli nekaj najtežjega, kar se ji je zgodilo. A mo-
tila se je. Vsaj na začetku. Vsi so se skupaj igrali, se družili 
in zabavali, ona pa je sedela v gozdu in brala knjigo. Hote-
la se je družiti z njimi, a je bila preveč sramežljiva, da bi jih 
to vprašala. Na  srečo, pa se je med družbo našla le ena, ki 

je stopila do nje, in jo vprašala, če bi se jim pridružila pri 
igri. Ime ji je bilo Alice. Katja se je s tem strinjala in je tako 
spoznala vse druge. O nekaterih je svoje mnenje spremeni-
la, tako kot nekateri o njej, drugi pa so jo še vedno imeli za 
dolgočasno tečnobo. Tako se je Katja začela vse bolj in bolj 
družiti s svojimi novimi prijatelji. Najbolje se je razumela z 
Alice in Jackom. Tako so vsak dan znova odkrivali nekaj 
več drug o drugem in se spoznavali. Čez čas jim je poveda-
la tudi svojo žalostno zgodbo, zato so ji prijatelji pomagali 
to preboleti. A napočil je čas, ko se je tabor zaključil. Vsi so 
bili žalostni, tudi Katja. Mislili so, da se ne bodo več videli. 
Zato so drug za drugega naredili poslovilno darilo. Ker pa 
je bila Katja prvič tam, oni pa so že nekajkrat bili v taboru, 
so ji naredili album, kjer so bili vsi spomini zimskega tabo-
ra. Ko so se poslovili, so bili vsi slabe volje. Tako se je nada-
ljevala Katjina šola. Izgubila je stike s svojimi prijatelji. A se 
jih je še vedno spomnila in vsak dan gledala album. Prele-
tela jo je misel, da so vsi nanjo pozabili in se je ne spomni-
jo, saj je od njihovega druženja minilo že ve kot pol leta. Ko 
je Katja spet prišla v zimski tabor, je videla vse svoje prija-
telje. Vsi so se razveselili, ker so se spet lahko družili. To je 
bila ena njenih najlepših izkušenj v življenju.  

                                                                                                                             
Sara Popovič, 7. c 

VSAK DAN 

 

Vsako noč, preden zaspim, 
se v preteklost vživim 

in se sprašujem, 
kaj bi lahko drugače naredila. 
 

Tuhtam, kako bi to popravila. 
Vse to me žre,  
da komaj zaspim, 
ko se naslednje jutro že z žarki prebudim. 
 

Vsako jutro, preden se uredim, 
se v prihodnjost vživim. 
Tuhtam, kaj bi lahko naredila, 
da bom pravo stvar storila. 
 

Ko se prevelika zmeda pojavi, 
v moji glavi. 
se odpočijem le tako, 
da v postelji, topli moji, zaspim 

in se nikoli več ne zbudim. 
 

Lara Moškon, 8. c 
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Devetošolka Brina Karat je med poletnimi počitnicami na 
državnem literarnem natečaju »Al lepši od Urške bilo ni 
nobene?« dosegla izvrstno SREBRNO priznanje s pesmijo 
Spletni mož in Urška 21. stoletja. 
 

SPLETNI MOŽ IN URŠKA 21. STOLETJA 

 

Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, 
zapisal je pesnik te verze vesele. 
Od takrat že skoraj 200 je let, 
na drugih osnovah vrti se zdaj svet. 
 

Nič več si v nedeljo pod lipo zeleno, 
ob plesu, zabavi izbira kdo ženo. 
So časi zdaj drugi, pomemben je splet, 
družabna omrežja so polna deklet.  
 

Mladenke na spletu prav vse so slovele, 
profile spreminjale, da bi blestele, 
saj vsaka bi rada še boljša bila, 
da s svojo podobo se drugim baha. 
 

Za spletno pozornost so vse se trudile, 
ogledov neskončno si res pridobile. 
So instagram, facebook in tik-tok razvnele, 
čez spletna omrežja pa mreže razpele. 
  

Veliko na spletu bilo je deklet, 
le ena je redno zažigala splet, 
čeprav se nosila je kot, da je dama, 
kljub temu med vsemi bila je še sama. 
 

Se Uršika zala, postavna tolaži, 
»Z lepoto kraljujem na instagram plaži«.   
Želela je biti kraljica deklet, 
nikomur pustila ni priti v njen svet. 
  

A nekega lepega se je večera, 
ko fantov z všečki b'la polna je mera, 
pojavi kot strela sred' jasnega dne – 

mladenič postaven ji vneme srce. 
  

Čeprav sramežljiva, pod krinko se skriva, 
ko jo prevzame ponudba mamljiva. 
Napiše mu par besed, srček pristavi, 
pošlji pritisne, ker on je res pravi. 
 

Po nekaj sekundah mladenič odpiše, 
»Tvoj čar me lepote ne spravi iz hiše«, 
Zaljubljeno svoje izriše srce, 
povabi jo k sebi prek spleta – se ve! 

  

Od Urške kaj kmalu odgovor dobi, 
»Prihajam«, mu piše, »se mi že mudi!« 

A se ne zaveda pasti interneta, 
saj vendar preveč za mladen'ča je vneta. 
 

Le klik je dodala, sprejela pogoje, 
prepričana, da ji bo lepše v dvoje. 
Je s tem potrdila brez vsake utvare, 
postala plen snubca in žrtev prevare.  
 

Mladenič v valove jo spletne povabi, 
in Urško prelepo za vedno ugrabi. 
Profil njen ostal je poln praznih vsebin, 
naivno prevzetnim naj bo v opomin. 

 

BRINA 

Pisala se nam je sredina avgusta, 
je toča takrat pri nas gostovala – 

na svet sem privekala v času dopusta, 
morda prav zato sem bolj mirna postala. 
 

So v glasen se jok mi našobila usta, 
je pevke usodo mi vsak napovedal – 

prihodnost ta moja prav res ne bo pusta, 
del nje se je v mnoge ideje zagledal. 
 

Tako sem poskusila se v baletu, 
v plesu modernem in drugih vrlinah – 

ob vseh teh rečeh in v njihovem spletu, 
preskušala sem se v premnogih veščinah. 
 

Nobena od njih mi zares ni ležala, 
zato se usodi jaz svoji predajam – 

nikoli, povem vam, se nisem je bala, 
na temeljih trdnih za vedno ostajam. 
 

Morda mi prihodnost prinese uspehe, 
lahko se zgodita polom mi, poraz – 

se nočem pokriti z odejo utehe, 
le trud naj odseva moj pravi obraz. 
 

Želim si postati koristna v tej družbi, 
v njej naj se poštenje vedno zrcali – 

pomoč bi delila doma in v službi, 
v želji, da vsi bi tako se odzvali. 
 

Veselje mi daje, če širim dobroto, 
me vse to v življenju res osrečuje – 

osamljenim vsem popestrim samoto, 
pomagati drugim, je zame del nuje. 
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LIKOVNO USTVARJANJE 

Karkoli v življenju se mi bo zgodilo, 
je cilj moj brez dvoma jasen in čist – 

ta moto življenjski pa mi je vodilo: 
»Kdor seje dobroto, ta žanje korist.« 

 

MOMENT  

  

Ich sehe ein Licht,  
das sehr stark brennt,  
darin leuchtet mein Gesicht –   

ja, das ist ein guter Moment.  
  

Es ist der Mond, ich weiß,  
der leuchtet in der dunklen Nacht.  
Was ist dafür der Preis?  

Fragt er und freundlich lacht.  
  

Bald schon steigt die Sonne auf  
und wird den Himmel mir erhellen,  
ich freue mich so sehr darauf,  
mich dem Sonnenlicht zu stellen.  

 

PESMICA O SONCU, LUNI IN ZVEZDAH 

 

Nad zemljo modro je nebo,  
podnevi sonce ga obišče, 
ko dan prevesi se v temo, 
postane lune in zvezd plesišče. 
 

Tako kraljuje sonce nam 

od jutra do večera, 
ko pa zaide,  
gre drugam, 
je zvezd prepolna mera. 
 

Čeprav vsi isto si nebo 

dan za dnem delijo, 
nikoli se ne skregajo, 
veselo se lovijo. 
 

Sonce nas greje, osvetli, 
podarja energijo, 
ko noč na zemljo se spusti, 
pa zvezde zažarijo. 
 

Takrat na nebu luna nam 

z zvezdami kraljuje, 
v postelji pa človek sam 

v sanje odpotuje. 
 

Brina Karat, 9. c 

LIKOVNO USTVARJANJE NAŠIH UČENCEV 
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Kei Koren, 8. b   Evelina Škornik, 8. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakob Šetar, 7. b   Rene Fermišek, 9. c 
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  Nika Majer, 4. c 

 

  Zala Sternad, 7. c 

   Kim Paj, 7. b 

 

   Kiara Koren, 8. b 

SREČNO 2023! 


