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NASLOVNICA: LIKOVNO USTVARJANJE UČENCEV 1. B RAZRED
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ZGODILO SE JE
državah Združenih držav Amerike. Učencem je znala
povedati mnogo zanimivosti te razgibane države in
jim predstaviti tiste majhne zanimivosti, ki jih je o
državi težko spoznati, če tam zares ne živiš.

DOGODKI
ZBIRALNA AKCIJA OTROŠKIH KNJIG

Gospa Stanley je med drugim povedala tudi, da je
zelo ponosna, da ji je bila dana možnost delati v
Sloveniji, da je Slovenija čudovita država, v kateri
živijo čudoviti, predvsem pa zelo delovni in sposobni
ljudje. In ker se zelo rada uči slovenskega jezika in
posluša slovenske pesmi, so ji učenci za konec
zapeli njeno najljubšo, Belo snežinko.

V 5. b-razredu smo se v okviru pouka družbe
pogovarjali in iskali ideje, kaj bi lahko storili za naše
mlajše učence. Predloge smo oddali učiteljici, ki jih je
pregledala in predstavila najboljše. Bilo jih je veliko in
skupaj smo izbrali najino idejo, ki je bila, da bi zbirali
otroške knjige in revije. Želeli sva, da bi učenci več
brali in se zraven kaj novega naučili. Oblikovali sva
plakat in sošolcem zbiralno akcijo še bolj podrobno
predstavili. V razredu smo določili kotiček, kamor so
sošolci odlagali knjige. Sprva odziv ni bil velik, a se je
kmalu nabralo veliko različnih in zanimivih knjig.
Razporedili smo jih po starosti in jih podarili mlajšim
učencem. Nekaj smo jih obdržali tudi v razredu, ker
so poučne. Zahvaliti se želiva vsem, ki so prispevali
kakšno knjigo, največja pohvala pa velja učencu
Gašperju Vidaliju, ki jih je podaril največ.

USTVARJANJE V 3. A

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – RUŠKA
KOČA
Pozdrav šestošolcev iz zimske šole v naravi na
Arehu.

OBISK PREDSTAVNIC AMERIŠKE
AMBASADE
V torek, 9. januarja 2018, smo na OŠ Ob Dravinji
gostili predstavnici Ameriške ambasade, gospo Julijo
Stanley in mlado študentko ekonomije Valerie.
Učenci so se na obisk pripravljali že v teku šolskega
leta, saj je Amerika ena izmed osrednjih učnih enot v
sklopu rednega učnega procesa pri angleškem
jeziku. Njihovo znanje in pridobljene informacije so
jim bile v veliko oporo pri dialogu s predstavnicama te
velike in zanimive države.
Gospa Stanley je diplomatka na veleposlaništvu.
Skozi njeno dolgo delovno dobo je živela v mnogih
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LABORATORIJ OTROŠKE
VEDOŽELJNOSTI 3
V četrtek, 18. 1. 2018, so nekateri učenci uživali v
dogodivščinah v Laboratoriju otroške vedoželjnosti 3
v Citycentru Celje. Sodelovali smo v delavnicah prof.
Pipete, kjer smo izvajali zabavne in poučne
znanstvene dogodivščine ter eksperimente. Mag.
Tomaž Ogrin z Instituta Jožef Stefan je
eksperimentiral z dušikom, vodikom in s helijem ter
nam predstavil skrivnosti suhega ledu. Center za
eksperimente Maribor je pripravil eksperimente z
magneti in elektriko. Ukvarjali pa smo se tudi z
interaktivnimi eksperimenti in igro. G. Miha Zorec
nam je pokazal nekaj eksperimentov, ki so opisani v
knjigi Knjigca: Vodomet v steklenici in raketa na
nevidno gorivo.
Vtisi učencev:
»Predstavitev poskusov in zakonov delovanja v
Laboratoriju otroške vedoželjnosti 3 je bila zelo
zanimiva. Najbolj sva uživali pri poskusih z dušikom,
saj smo lahko tudi sami kaj poskusili, seveda pod
budnim nadzorom g. Ogrina in njegovega pomočnika.
Še posebej nama je bilo všeč, da smo dobili majico in
priponko ter se ob odhodu posladkali z mafini.«
Evelin Sadek in Gaja Jelenko
»Všeč nam je bil oddelek z magneti, saj so se le-ti
prenašali, stikali, spoprijeli in tudi poganjali krogle.
Tudi sami bomo poskusili to narediti. Veliko novega
smo se naučili o električnem toku, plinih ter fizikalnih
pojavih.«

PASAVČEK
Z oddelki podaljšanega bivanja 1. razredov smo se
prijavili v projekt Pasavček. Ker si želimo ustvarjati in
se izobraževati na temo Varnost v prometu (v
avtomobilu in kot pešec), bomo z našimi izdelki in
dogodki polnili kotiček na naši spletni strani.

Rene Školc, Anže Petrič in Luka Kuder
»Najbolj mi je bilo všeč, ko se je znanstvenik z
neonsko lučjo približal elektriki, in se je ta prižgala.
Ugasnil si jo pa tako, da si z roko potegnil po njej.«

Večina prvošolcev Pasavčka že pozna iz vrtca.
Pogovorili smo se, kaj nam sporoča, in skoraj v en
glas je bilo slišati slogan projekta: »Red je vedno pas
pripet!«.

Vita Tome
»Najboljši je bil poskus s tekočim dušikom – vanj
smo potopili liste dreves, ki so zmrznili, nato pa so se
spet ogreli.«

Da bomo lahko izpeljali aktivnosti, ki smo si jih zadali,
smo najprej izdelali obešanke za v avto z motivom
Pasavčka, otrokom dali nalogo, da jih obesijo v avto,
pri tem pa starše poprosili za pomoč, podporo in
sodelovanje.

Zara Hlastec
»Ogledala sem si poskuse s plini. Sedela sem na
stolu iz žebljev. Pred vstopom v Laboratorij otroške
vedoželjnosti 3 so poskrbeli za našo varnost – obleči
smo si morali majice (zaščitna obleka) in si nadeti
zaščitna očala. Ob koncu smo dobili priponke in
diplome ter še sladko malico.«
Laura Rorič
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DOGAJANJE V 2. IN 3. r. OPB
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morski psi, ogromne želve, raznobarvne tropske rib
nenavadnih oblik in tudi znamenite piranje. Prav tako
smo videli tudi strupene kače, velikanske krokodile
ter zanimive kuščarje. Posebej zabaven pa je bil
sprehod po tropskem gozdu, saj smo hodili po
lesenih poteh, vdihavali vlago in čutili toploto prave
džungle, okoli nas pa so prosto letale raznobarvne
ptice ter skakale živahne opice. Resnična džungla
sredi Dunaja. Polni vtisov smo nadaljevali strokovni
del
ekskurzije
v
NARAVOSLOVNEM
in
UMETNOSTNO-ZGODOVINSKEM MUZEJU, ki sodi
med 10 največjih muzejev te vrste in hrani več kot 20
milijonov eksponatov. Sledil je sprehod do
ŠTEFANOVE CERKVE, ki so jo gradili celih 8 stoletij
in jo na nek način gradijo še danes. V notranjosti smo
si ogledali znamenito prižnico, videli
originalni
nagrobnik, posvečen prvemu uradnemu dunajskemu
škofu, Juriju Slatkonji, sarkofag cesarja FRIDERIKA
III. in še mnogo zanimivosti.

ZIMSKI PLANINSKI POHOD
Mladi planinci smo obuli planinske čevlje in odšli na
zimski planinski pohod na griče nad Mariborom.
Povzpeli smo se na Piramido, nato nas je pot vodila
mimo pomrznjenih treh ribnikov, kjer smo se
okrepčali. Sledil je vzpon po kar 455 stopnicah na
Kalvarijo. Tam nas je čakal še lov na sladek skriti
zaklad.

Nato smo imeli še nekaj prostega časa, ki smo ga v
prijetnem sončnem vremenu izkoristili za nakup
spominkov, pokušino izvrstne SAHER torte, prigrizke
in sproščen ogled dunajskih ulic, kjer smo uživali v
živahnem utripu mesta. V večernih urah smo
zaključili z obiskom avstrijske prestolnice in se
prijetno utrujeni, a polni zanimivih doživetij napotili
proti domu.

SOBOTNA ŠOLA – STROKOVNA
EKSKURZIJA NA DUNAJ

SPREJEM DRŽAVNIH PRVAKINJ
Po naporni tekmi državnega finala v košarki smo na
šoli slovesno sprejeli našo zmagovalno ekipo deklet,
za katero smo na tribunah športne dvorane
navdušeno stiskali pesti. V ta namen smo v šolski
telovadnici pripravili krajšo prireditev.

V soboto, 10. marca 2018, smo se učenci od 6. do 9.
razreda OŠ Ob Dravinji v okviru sobotne šole
naravoslovja in v družbi učencev OŠ Pod goro
odpravili na poučno strokovno ekskurzijo na Dunaj.
Na pot smo krenili v zgodnjih jutranjih urah.

Kapetanka ekipe Tori Šporar, ki je bila izbrana tudi v
najboljšo peterko turnirja, je ponosno dejala, da je
odlično igrati pred domačim občinstvom, ki ti daje še
dodatno energijo. Povedala je, da so bile dobro
uigrane, čeprav se je v ekipi pred tekmo čutilo nekaj
napetosti.

Najprej je sledila panoramska vožnja po centru mesta
in ogled najlepših zgradb 19. stoletja. Občudovali
smo grad SCHÖNBRUNN, OPERO, palačo
HOFBURG,
KULTURNO-ZGODOVINSKI
in
NARAVOSLOVNI
MUZEJ,
PARLAMENT,
UNIVERZO, se popeljali mimo VOTIVSKE CERKEV,
ki je bila postavljena v spomin na atentat takratnega
cesarja Franca Jožefa. Izstopili smo na TRGU
MARIJE TEREZIJE in se peš odpravili do HIŠE
MORJA. Navdušeni smo bili nad ogledom več kot
2500 živih živali. Še posebej nas je pritegnil živopisan morski svet, v katerem niso manjkali niti

Navijači v dvorani pa so si bili enotni, da je bil pester
in zanimiv tudi program spremljevalnih dejavnosti. Še
posebej jih je pritegnil ogled pokala naših evropskih
prvakov v košarki, ob katerem so se lahko
fotografirali, pa plesni nastopi učencev OŠ Ob
Dravinji in ekipe navijačic. Z največjim veseljem pa so
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se rokovali in pozdravljali tudi s prijaznim in zabavnim
Lipkom, ki je prav tako pripomogel k odličnemu
vzdušju.

.

JAVNO BRANJE POEZIJE
V petek, 23. marca 2018, je ob svetovnem dnevu
poezije in rojstnem dnevu pesnika Ivana Minattija
pred medijsko hišo pri kipu Ivana Minattija potekalo
javno branje poezije. Udeležili so se ga tudi učenci in
učenke naše šole. Letos je bilo še posebej slovesno,
saj je na prireditvi svojo novo pesniško zbirko
predstavila
Minattijeva
žena,
gospa
Lojzka
Špacapan. Hkrati se je zaključil prvi nagradni
pesniški natečaj Minattijeva pesem leta.

REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT
20.3. je na OŠ Ljubečna potekalo regijsko zasedanje
otroškega parlamenta, kjer so parlamentarci
razpravljali o dveh temah: Šola nekoč in danes ter
Šola za življenje. Iz naše šole se je razprave udeležil
Jaša Dietinger (na fotografiji je skupaj s
parlamentarci OŠ Vitanje, OŠ Loče, OŠ Pod goro,
OŠ Zreče).

SEJEM ALTERMED
PLANINSKI POHOD NA CELJSKO
DREVESNO HIŠICO

V sredini marca smo se učenci OŠ Ob Dravinji
predstavili na sejmu Altermed. Učenke Ajda Mlakar,
Izabela Gažovič, Maša Jeseničnik in Tajda Erker iz
petega razreda so na razstavnem prostoru
predstavile, zakaj uživati sezonsko in lokalno hrano in
ne hrane, ki prepotuje več tisoč kilometrov, da pride
na naš krožnik. Na ogled smo postavili različne
izdelke, ki smo jih naredili v času pouka in pri
ekokrožku. Mimoidoči so pohvalili zanimive
predstavitve učenk, saj so bile zelo zgovorne in
domiselne. Posladkali so se lahko tudi s pito iz
domačih jabolk, ki so jo pripravili učenci pri izbirnem
predmetu
Sodobna
priprava
hrane.
Na
demonstrativnem odru so se s pripravo sladkih in
slanih bučnic predstavile tudi učenke osmega
razreda, Zara Hlastec, Eneja Brdnik in Sara Žagar.

Mladi planinci OŠ Ob Dravinji, ki obiskujejo planinski
krožek, so se družili na spomladanskem pohodu.
Odpravili smo se proti Celju in se vzpeli vse do
drevesne hišice. Na žalost si drevesne hišice nismo
mogli ogledati, smo pa zato osvojili Miklavški vrh, od
koder se je ponujal čudovit razgled na mesto Celje.
Ob povratku smo se sredi mogočnega gozda
poveselili na zanimivih igralih, čisto za konec pa smo
poiskali še sladek škratov zaklad.
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predstavil, kako je uglasbil svojo kitaro iz odpadne
embalaže.
Izdelovanje glasbil nam je bilo všeč zaradi
skupinskega dela Delo je bilo zabavno in sproščeno.
Izdelke smo lahko predstavili in nanje zaigrali.

BODI UMETNIK, IGRAJ SE Z MANO
Konec marca je v Koroški galeriji likovnih umetnosti
Slovenj Gradec potekala otvoritev 11. mednarodne
otroške likovne razstave Bodi umetnik, igraj se z
mano. Našo šolo sta zastopala učenka Ajda Mlakar
iz 5. b in Tim Golež iz 2. a-razreda. Razstave sta se
poleg obeh mladih umetnikov udeležili tudi mentorici,
Jasmina Vodovnik in Jerneja Menzinger, ter
pomočnica ravnateljice Petra Paradižnik. Zaključek
otvoritve je popestril slovenski raper Zlatko.

SPOMLADANSKE USTVARJALNICE
Šolska svetovalna služba je v marcu izvedla
delavnico z naslovom Spomladanske ustvarjalnice. Z
učenci od 4. do 9. razreda smo izdelovali papirnata
velikonočna jajčka, pisane zajčke in papirnate rožice,
s katerimi smo prinesli pomlad v garderobo 1. triletja.
Učenci so spretno uporabljali svoje prstke in z
veseljem odnesli svoje izdelke domov. Za zaključek
ustvarjanja pa jih je čakal še posladek.

GLASBENO OBARVAN TEHNIŠKI DAN
TEHNIŠKI DAN GIBANJE ZA ZDRAVJE

V petek, 30. 3. 2018, smo imeli učenci četrtih
razredov tehniški dan. Izdelali smo si različna glasbila
iz odpadne embalaže. Izvedeli smo veliko novih
informacij o odpadni embalaži in njeni ponovni
uporabi. Ogledali smo si posnetek o Recikliranem
orkestru in glasbila, ki jih lahko izdelamo. Nekaj idej
nam je predlagala še učiteljica, nato pa smo
izdelovali glasbila v skupinah. Določili smo glasbene
skupine in nastale so zanimive melodije. Predstavili
smo se v 4. b razredu. Kot zanimivost nam je Filip še

V soboto, 7. 4. 2018, je na šoli potekal tehniški dan
Gibanje in zdravje za učence od 6. do 9. razreda.
Šestošolci smo se udeležili delavnice Prve pomoči
(ga. Marija Preložnik), kjer smo spoznali različne rane
in poškodbe. Urili smo se v povezovanju ran s povoji
in sterilnimi gazami. Na delavnici Tenis (g. Samo
Pinter) smo se najprej ogreli in razgibali. Nato smo
prisluhnili predstavitvi nekaterih osnov tenisa, čemur
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je sledila igra v dvojicah. V delavnici Košarka (g. Pero
Perkič, g. Žak Paradižnik in Tim Perkič) smo si
ogledali nekaj košarkarskih napadov in se igrali
zabavne košarkarske igre. V delavnici Za zdravo srce
(ga. Sara Ručigaj) smo širili svoje znanje o zdravi
prehrani in praktično prikazali koliko sladkorja je v
različnih živilih. Pridobili smo tudi nova znanja o
sladkorni bolezni.

Leskovar) smo se igrali različne socialne igre,
spoznavali naše pozitivne lastnosti in si izdelali
osebni grb.
Vita Tome in Zara Hlastec
Učenke 9. razredov smo v delavnici Izbrane vsebine
prve pomoči (ga. Mojca Gorjup Krošl, Amadej
Androjna, David Kokljič in ga. Jovita Kovač) poglobile
znanje o povijanju ran in oskrbi poškodb, zlomov ter
se urile v uporabi defibrilatorja in osnovnih postopkih
oživljanja. V delavnici Boot camp (Tina Pliberšek,
Laura Rorič in Evelin Sadek) smo z vajami,
značilnimi za to vadbo, dodobra razmigale svoja
telesa. V delavnici Fitnes (g. Robert Zrnec) smo se
seznanili z osnovami fitnesa in s pravilnimi tehnikami
uporabe orodij v fitnesu. V delavnici Boks (g.
Damjana Šel, Salih Plava in g. Urh Eberle) smo se
naučili nekaj osnovnih potez. Naši sošolci so se v
delavnici Streljanje (g. Tine Fevžer) urili v rokovanju z
zračno puško in v delavnici Kegljanje (g. Srečko
Bornšek) pridobivali spretnosti za čim boljše mete.

Dominik Plohl

Tjaša Brumec, Julija Kočnik in Ula Vipotnik

Učenci 7. a in b razreda smo v delavnici Lonček
zdravja za boljše ocene (ga. Dragica Černigoj Kropf)
spoznali, da je v procesu učenja zelo pomembna
zdrava prehrana, zato smo si pripravili zdrav zajtrk, ki
ga lahko pojemo vsako jutro. Sestavljajo ga ovseni
kosmiči, prepojeni z mlekom, probiotični jogurt,
gozdni sadeži in zmleti oreški. V delavnici Za zdravo
srce (ga. Irena Deželak) smo spoznali, kakšno vlogo
ima srce v našem telesu. Pogovarjali smo se tudi o
sladkorni bolezni. V delavnici Namizni tenis (g. Edi
Ravnjak) smo se naučili, kako se drži lopar za
namizni tenis, kako udariti žogico, seznanili pa smo
se tudi s pravili igre. Nova znanja o namiznem tenisu
smo tudi praktično preizkusili. V Plesni delavnici (ga.
Karmen Kotnik) smo z različnimi plesnimi koraki
razgibali svoje telo.
Benjamin Moravec
Učenci 8. razredov smo se v delavnici Zumba (ga.
Romana Pokorn in ga. Katarina Konec) seznanili z
osnovnimi pojmi o zumbi, kako je nastala in kako se
jo pleše. V delavnici Joga (ga. Urša Umek) smo
spoznali, da jo lahko izvajamo tudi učenci. Seznanili
smo se s tehniko dihanja in se urili v izvedbi različnih
vaj. V delavnici Zdravi namazi za vsak dan (ga.
Suzana Kovše) smo pripravili različne namaze in jih
zaužili z različnimi vrstami kruha. V delavnici Zdrav
način življenja (Nuša Mlakar, Emilija Milićević in Tjan
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ŠOLSKI VRT

SPREJEM DRUGOŠOLCEV MED ČLANE
RDEČEGA KRIŽA

Tudi letos smo v času podaljšanega bivanja z učenci
3. b-razreda poskrbeli za gredici na šolskem vrtu.
Gredico z jagodami smo opleli, da se bomo lahko
sladkali z rdečimi plodovi. Prazno gredico pa smo
prelopatali in dodali nekaj sveže zemlje. Učenci so
vanjo posejali semena korenčka, peteršilja, rukole in
redkvice. Semena smo še zalili, zdaj pa že nestrpno
čakamo prve rastlinice. Med rastjo jih bomo
opazovali, zalivali in pleli, na koncu pa pojedli.

V petek, 18. 5. 2018, smo na šoli pripravili sprejem
drugošolcev med mlade člane Rdečega križa. Kratke
prireditve sta se udeležili tudi predstavnica KORK
Slovenske Konjice, ga. Marinka Hasenbihel, in
strokovna sodelavka OZRK Slovenske Konjice, ga.
Mojca Cerovšek. Razredni predstavniki Rdečega
križa so učencem zaigrali kratko igro Križem Kapica,
s katero so učenci spoznali simbol in pomen
Rdečega križa. Delovanje Rdečega križa je učencem
podrobneje
predstavila
še
gospa
Mojca
Cerovšek. Učencem je bila igra o Križem Kapici zelo
všeč. V pogovoru smo tudi ugotovili, da učenci
velikokrat komu pomagajo in s tem naredijo dobro
delo, ne da bi se tega zavedali. Obljubili so, da bodo
še naprej pomagali tistim, ki so pomoči potrebni, saj
nas dobra dela notranje bogatijo. Ob koncu prireditve
so učenci prejeli še skromna darilca in se posladkali s
sladkim presenečenjem.

MLADI PLANINCI
V soboto, 2. junija, smo se mladi planinci, ki
obiskujejo planinski krožek na OŠ Ob Dravinji,
odpravili na zaključni pohod. Za konec nas je čakala
prav posebna pustolovščina. Z gondolo smo se
odpeljali do hotela Belvi in od tam proti Mariborski
koči. Sledil je krajši postanek, nato pa smo se
odpravili še proti Ruški koči. Tam nas je sicer
presenetila krajša ploha, vendar to naših planincev ni
ustavilo pred lovom na skriti škratkov zaklad. Z njim
smo se posladkali, nato pa se zadovoljni odpravili
proti domu. Na pohodu je bilo zares prijetno, zato se
že veselimo nove planinske sezone.

EKSKURZIJA BRALNE ZNAČKE 2018
V petek, 25. 5. 29018, so na ekskurzijo na Dolenjsko
odšli najbolj vestni bralci od 4. do 9. razreda, ki so v
tem šolskem letu opravili bralno značko. Najdlje so se
zadržali v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na
Krki, kjer so poleg ogleda nekaterih zbirk imeli tudi
likovne delavnice. Po sprehodu skozi najmanjše
slovensko mesto so odšli še v Krško in obiskali
tamkajšnji muzej. Na poti domov so se ustavili v
Olimju, kjer so obiskali čokoladnico in najstarejšo
lekarno. Proti večeru so se polni zanimivih doživetij
vrnili domov.
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LETNA ŠOLA V NARAVI
Četrtošolci so v tednu od 28. 5. do 1. 6. 2018 šolske
klopi zamenjali za šolo plavanja v Čatežu. Vseh pet
dni jim je bilo vreme naklonjeno, zato je bil zagon za
pridobivanje plavalnih veščin še večji. Poleg plavanja
in spuščanja po toboganih so učenci spoznavali tudi
druge vsebine, si ogledali Kostanjeviško jamo, se ob
večerih potepali po stojnicah in si privoščili sladoled.
Manjkala nista niti ples in zabava, prijetno pa je bilo
tudi druženje z vrstniki v hiškah. Polni novih izkušenj
in pozitivnih vtisov so se nasmejanih obrazov vrnili v
objeme svojih staršev.

INTERDISCIPLINARNE EKSKURZIJE

Vtisi učencev:

Iza Kovačič, 4. a: »Všeč so mi bili zajtrki, kosila in

Gorenjska

večerje. Navdušili so me tobogani, gusarska ladja,
olimpijski bazen in bazen z vročo vodo.«

Učence 8. razredov je pot vodila na Gorenjsko, kjer
smo odkrivali lepote Bleda, Bohinja, se povzpeli do
slapa Savice in občudovali prekrasen pogled na našo
naravno znamenitost – Triglavski narodni park.
Spremljal nas je prijazen vodič, g. Marko, ki nam je
povedal veliko zanimivih informacij. Nato smo se z
ladjico popeljali na drugo stran Bohinjskega jezera in
si ogledali cerkev Sv. Janeza. Pot smo nadaljevali do
Bleda in se sprehodili ob jezeru, se posladkali s
sladoledom in znamenito blejsko rezino ter si
privoščili različne prigrizke. Domov smo prispeli malo
utrujeni, a polni lepih doživetij.

Eva Gorjup, 4. a: »V Čatežu mi je bil najbolj všeč
gusarski bazen, zabavno pa je bilo tudi skakanje na
glavo.«

Žiga Volšak, 4. b: »Bilo je super, všeč so mi bili
bazeni s tobogani, malo manj pa vsakodnevna hoja
od hišk do restavracije.«

Nina Mlakar, 4. b: «Všeč mi je bilo plavanje v bazenu
z valovi. Odšli smo na kratek izlet v Kostanjeviško
jamo, kjer je bilo zanimivo in zelo zabavno.«

Eva Haložan, 8.b

POUČNA EKSKURZIJA V BERLIN
Konec maja smo se učenci osmih in devetih razredov
odpravili na poučno ekskurzijo v Berlin. Po dolgi in
hladni vožnji smo okoli poldneva prispeli v
Tropical Island. Najprej smo se odpravili na kopanje.
Hitro smo odkrili različne bazene, tobogane vseh
velikosti in brzice, po kateri smo se z navdušenjem
spuščali. Po kopanju smo se nastanili v šotorih na
mivki, ki so bili veliki in udobni, a zelo vroči.
Naslednje jutro smo se odpravili proti Berlinu. Najprej
smo si ogledali parlament, nato pa smo se odpravili
na raziskovanje mesta in njegovih znamenitosti.
Ogledali smo si Carlie checkpoint, spomenik vojakom
Velike Britanije, Brandenburška vrata in pa seveda
znameniti zid, ki je v preteklosti Nemčijo razdelil na
vzhod in zahod. V prostem času so se nam uresničile
tudi želje po obisku kavarne Starbucks in sprehodu
po nakupovalnem centru. Naslednje jutro smo se
odpravili v Potsdam. Ogledali smo si znameniti
dvorec Sanssouci, poletno rezidenco pruskega kralja
Friderika II in se sprehodili po čudovitih vrtovih. Naš
zadnji postanek smo imeli v majhnem tradicionalnem
nemškem mestu Wernigerode. Mesto je znano po
čarovnicah, ki se vsako leto zbirajo na gradu nad
mestom. Po okusni večerji smo se podali na dolgo
pot proti domu, kamor smo v jutranjih urah prispeli,
polni dobre volje, lepih vtisov in zanimivih doživetij.

Goričko
Šestošolci smo se v okviru interdisciplinarne
ekskurzije popeljali na skrajni SV del Slovenije.
Občudovali smo največji grad na Slovenskem, to je
grad Grad. Spoznali smo šege in navade Goričkega
in se sprehodili po nekaterih grajskih prostorih.
Preizkusili smo se tudi v igrah, ki so se jih nekoč
igrali. Nato smo se odpravili v Doživljajski park
Vulkanija, kjer nas je veselo pozdravila maskota –
krtek Oli. Ta nas je povabil na vlakec in nas odpeljal
do kamnoloma, kjer smo se lahko sami preizkusili v
iskanju zelenega minerala olivina. Od tam je sledila
še kratka vožnja po podeželju, kjer smo lahko uživali

Patricija Petrič, 9. b
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v pogledu na prelepo gričevnato pokrajino. V
Doživljajskem parku Vulkanija pa smo najprej izvedeli
nekaj o kamninah in vulkanih, nato pa smo si lahko
ogledali samo osrčje vulkana, se peljali z dvigalom
več kot 6000 km v globino ter preizkusili dva 4Dsimulatorja. Eden nam je prikazal nastanek vesolja in
Zemlje, s pomočjo drugega pa smo doživeto potovali
pod Zemljinim površjem. Sledil je obisk geološkega
muzeja, v katerem smo si lahko ogledali številne
kamnine in prisluhnili, kako se je življenjski prostor
Goričkega spreminjal. Imeli smo možnost spoznati
kuhinjo krtka Olija. Na koncu smo se ustavili še v
Pütarjevem mlinu, kjer so nam predstavili, kako so
včasih mleli žito in pšenico. Razgledali smo se lahko
tudi po oljarni, kjer so nas podučili o pridelavi
bučnega olja. Preživeli smo prijeten dan, nato pa se
zadovoljni in polni novih vtisov ter doživetij vrnili
domov.

OBISKALI SMO KEKČEVO DEŽELO
Drugošolci smo se skupaj z učiteljicami v sredo, 6. 6.
2018, z avtobusom odpeljali na Gorenjsko. Pot do
Kekčeve dežele nas je vodila skozi skrivni vhod.
Najprej smo zagledali Bedančevo hišo in slišali
Mojčine krike »na pomoč«. Hitro smo jo rešili iz pasti
in jo ucvrli naprej, saj smo se bali, da nas bo
Bedanec ujel. Prišli smo do Brincljeve koče, kjer nas
je prijazni možic povabil naprej. Kmalu zatem je k
nam pristopil Kekec. Pripovedoval nam je veliko
zanimivih stvari, tudi o tem, kako je Pehti »speljal«
psa. Ustavili smo se še pri Pehti, kjer smo popili čaj in
pojedli pecivo. Ko smo zaslišali Bedanca, smo hitro
pograbili svoje stvari in se odpravili z avtobusom proti
domu.

Prirejeno po zapisu šestošolcev

Škocjanske jame in Piran
Sedmošolci smo v okviru interdisciplinarne ekskurzije
obiskali Škocjanske jame - čudež slovenskega Krasa.
Z izvrstnim vodičem smo prehodili dobre tri kilometre
podzemlja in spoznali čudovito delo narave. Videli in
slišali smo reko Reko, ki je razlog za lepoto
Škocjanskih jam. Izvedeli smo veliko zanimivosti.
Zelo so nas fascinirale poti prvih raziskovalcev v 18.
stoletju ter stara turistična pot, ki je na žalost bila
uničena leta 1965. Pot smo nadaljevali v Piran, kjer
smo izvedeli veliko zanimivosti o zgodovini Pirana.
Sprehodili smo se po Tartinijevem trgu, prisluhnili
zanimivi legendi in občudovali lepoto slovenskega
morja.
Jaka Kumar, 7. a
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posebej predstavil zaradi tega, ker je njena
življenjska zgodba zelo žalostna. Kot mladiček je bila
zapuščena, zavržena in ljudje, ki so jo našli že na
robu preživetja, so jo dali v zavetišče v bližini
Novega mesta. Tam je živela veliko let. Potem sem
šel tja po nekega kužka za mamo. Bil sem
dogovorjen, a v tisti kletki, kjer je bila Liza, je bila tudi
Megi. Obe sta se pojavili pred menoj. Menil sem, da
bi bil to velik greh, če bi eno vzel, drugo pa pustil tam.
Zato sem jo vzel in sedaj je z mano. Predvsem
govorim o tem zaradi tega, da bi pozval ljudi. Če si
želite kakšnega hišnega ljubljenčka, ni potrebno zgolj
posegati po nekih dragih pasmah in iskati vse z
rodovnikom, je tudi veliko takšnih mešančkov, ki so
zelo hvaležni in željni prijaznega doma in toplih ljudi.

V SREDIŠČU:
INTERVJU Z ADIJEM SMOLARJEM
RAD IMAM LJUDI, KI DELAJO S SRCEM
Visok, z bujno pričesko in s pesmimi, ki jih pojejo vse
generacije. Nasmejan in poln modrosti si je Adi
Smolar, znan slovenski kantavtor in tudi pisatelj za
otroke, ob zaključku projekta Rojstvo vzel čas in nam
s polno radosti odgovarjal na zastavljena vprašanja.
1. Najprej lepo pozdravljeni v Slovenskih
Konjicah, mestu cvetja, vinorodnih gričev in
nasmejanih ljudi. Kako se počutite pri nas?
Lep pozdrav tudi vsem vam in preko vas tudi vsem
vašim sošolcem in prijateljem.
Sam sem bil že večkrat v Slovenskih Konjicah, kjer
se zelo dobro počutim. Igral sem na Starem trgu, tudi
okoli novega leta imate prireditve, na katere sem se z
veseljem odzval. V tem kraju imam tudi prijatelje.
Lahko rečem, da imam že skoraj v vsakem kraju po
Sloveniji prijatelje oz. znance, saj nastopam že 37 let.
Večkrat se tudi peljem mimo vašega lepega mesta,
prav tako pa sem v Slovenskih Konjicah obiskal
prikupen mini živalski vrt. Tako da Slovenske Konjice
kar dobro poznam in se vanje tudi vedno rade volje
vračam, zato sem vesel, da ste se odločili, da me
povabite.
2. Prosimo vas, da se nam na kratko predstavite.
Kaj najraje poveste o sebi?
Sem Adi Smolar, kantavtor, nastopam že od leta
1981. Znan sem tudi kot pisatelj, izdal sem nekaj
knjig za otroke. Sicer pa sem postal ena
prepoznavna pojava v slovenskem prostoru,
zaznamoval sem že kar več generacij Slovencev s
svojimi pesmimi in besedami. Predvsem sem zelo
počaščen, da me tudi mlada generacija tako lepo
sprejema. In glede na to, da me tako hvalijo, se bom
potrudil, da bom še naprej počel stvari, ki bodo ljudi
tolažile, razveseljevale in jim dajale mogoče nove
vpoglede v življenje.
Rojen sem v Slovenj Gradcu, živeli smo v Vuzenici in
na Muti. V Vuzenici sem hodil v osnovno šolo,
gimnazijo sem obiskoval na Ravnem na Koroškem, v
Ljubljani sem študiral slovenščino in primerjalno
književnost.

3. Kakšen je vaš običajen dan? Kaj počnete v
prostem času?

Kot človek pa me najbolje opišejo pesmi, ki jih pojem.
Te nastajajo v moji glavi, torej so odraz mojega
načina
dojemanja
življenja,
odraz
mojega
razmišljanja pa tudi odraz kakšnih dogodkov, ki so
me zaznamovali.

Moji dnevi so zelo raznovrstni, tako da nekega
posebnega rutinskega urnika nimam. Če sem
povsem prost, se zjutraj vstanem in grem z Megi na
sprehod ter vmes kupim tudi kakšen časopis, se
usedem v restavracijo ali v kavarno in uživam v
trenutku. Drugače pa se moje obveznosti ves čas

Sem tudi oče dveh sinov. Starejši je Jure, ki je star 18
let, mlajši pa Jan, ki je star 14 let. Zelo pomemben
družinski član je seveda tudi Megi (psička). Njo bi
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spreminjajo. Ker sem ločen, sta na vsakih 14 dni pri
meni sinova, in sicer čez cel teden (teden dni sta pri
mami, teden pri meni). Takrat se moj urnik
popolnoma spremeni. Kadar sem sam, si te dni
napolnim z malo več obveznostmi, ki so povezane z
mojim delom. Veliko je takrat telefoniranja,
intervjujev, igranja (še posebej v času snemanja
plošče). Če pa sem prost, kot hobi najraje berem.
Zelo uživam v njem in v pridobivanju znanja. Prav
tako rad rešujem šahovske probleme, sudoku in
križanke. Še vedno se v meni skriva tudi majhen
otrok, saj sem privrženec risank. To mi je ostalo iz
otroštva. Vse kar je lepega, pravljičnega, prijaznega,
me zelo privlači in če sem kdaj rahlo utrujen ali
žalosten, mi zelo pomaga ogled kakšne risanke.
Seveda pa zelo rad poslušam tudi glasbo. Najbolj me
pritegne klasična glasba, saj me pomirja. Mogoče
tudi zato, ker v njej ni besedil in ti ni potrebno biti
zgrožen, o čem ljudje vse pojejo. Na žalost je pač
tako, da je veliko ljudi, ki se ne potrudijo za svoja
besedila, in to me zelo moti. Za vikende igram, v
času bralne značke so tudi dopoldnevi zelo zasedeni,
ker se šole večkrat odločijo in me povabijo kot gosta.
JE TREBA DELAT! To sem napisal in tega se tudi
držim.

izvajalec kvalitetno opravi svoj nastop. Tako da to ni
lahek kruh. No, kasneje, ko sem začel izdajati plošče
in ko sem začel pridobivati nagrade, je bil pa oče
prav vesel in ponosen name. Spomnim se, ko me je
dregnil in dejal: »Od kod jih jemlješ, pubec, dober si.«
In ni lepšega, ko s strani staršev dobiš pohvalo. To je
zelo pomembno, ker kar koli dosežeš v življenju, če
doma ni podpore in pohvale, ostane grenak priokus.
V življenju je potrebno biti radodaren s pohvalami, saj
so zelo pomembne. Dandanes pretiravamo z grajami,
nasveti in s kritiko, pohvala pa kar izostane.

6. Ste imeli kakšnega vzornika in kdo je danes
med vašimi najljubšimi izvajalci?
Poznal sem Tomaža Domicelja in Mežka, v Ljubljani
so imeli nastope v klubih Jani Kovačič in še nekateri
drugi kantavtorji. Pri njih sem dobil navdih, to kar so
delali, mi je bilo všeč. Zato sem potem tudi sam, ko
sem začel igrati kitaro, bil opogumljen z njihove strani
in sem takoj začel pisati svoje pesmi. Že od samega
začetka, leta 1981 sem imel prvi samostojni koncert,
sem igral in pel samo svoje pesmi.
Drugače pa imam zelo rad ljudi, za katere vem, da
delajo s srcem in z enim spoštovanjem do glasbe in
besedila. Da torej ne nastane glasba preračunljivo,
da bi zgolj potešili neke nekritične množice. Všeč mi
je glasba, ki nastane s srcem. Takšna se potem tudi
dolgo časa obdrži v prostoru. Zelo rad imam
slovenske izvajalce, kvalitetne, rad pa bi izpostavil
naše raperje. Oni so moderni kantavtorji. Nimajo več
kitare, ampak z besedami povedo veliko modrega,
ljudem dajo poduk, hkrati tolažijo in zabavajo.

4. Ali ste že kot otrok vedeli, da boste postali
glasbenik?
Ja, jaz sem že š šestimi leti dobil harmoniko, moj oče
je hitro spoznal, da imam posluh, tako da sem s
šestimi leti začel tudi obiskovati nižjo glasbeno šolo.
Uspešno sem jo končal, v osmem razredu sem igral
še klarinet, deset let sem igral tudi pri godbi na
pihala, kjer je bil oče dirigent, jaz pa sem igral na mali
boben. Z devetnajstimi leti sem se sam naučil igrati
na kitaro. Smisel za glasbo sem torej hitro pokazal,
vedno pa sem bil tudi pri pevskih zborih. V osnovni
šoli sem bil pri zboru sedemnajstih, ki se je do
mojega prihoda imenoval dekliški pevski zbor. Ko
sem jaz prišel zraven, so morali spremeniti ime. Bilo
je šestnajst deklet in jaz. Pel sem drugi sopran.
Talent sem torej pokazal, pel sem rad, igral tudi,
nisem pa nikoli razmišljal, da bi se poklicno s tem
ukvarjal. Mislil sem, da bom pel in igral ob službi, ki bi
jo imel, vendar se je hitro pokazalo, da mi gre tako
dobro od rok, da sem se odločil, da temu posvetim
večino časa svojega življenja.

7. Ste eden najuspešnejših kantavtorjev pri nas,
kar pomeni, da sami napišete besedilo in glasbo
ter pesem sami zapojete in zaigrate. Kje dobite
navdih zanje?
Jaz imam odprte oči in odprto srce. In če si takšen,
potem idej nikoli ne zmanjka. Jaz lahko napišem
pesem o čemer koli in idej imam zelo veliko. Ugotovil
sem, da vseh, ki jih imam v mislih, ne bom mogel
nikoli napisati in posneti, je pa kar lepa številka teh, ki
sem jih že posnel – okrog tristo jih je že. Tako da
sem potolažen, da sem smiselno preživel svoje
življenje. V življenju je zelo pomembno, da ste pri
vsem, kar boste počeli, iskreni. Da delate in govorite

5. Kdo vas je navdušil za glasbo?
Lahko povem, da mi je oče zelo odsvetoval, da bi se
poklicno ukvarjal z glasbo. On je imel namreč
predstavo, da glasbenik veliko gara. To, da človek
stoji na odru in poje, je videti včasih zelo preprosto in
zabavno, vendar ni. Potrebnega je veliko napora, da
to opraviš, predvsem pa veliko koncentracije. Tudi če
gre za sproščeno druženje, je pomembno, da
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to, kar poznate oz. o čemer razmišljate. Neumno je,
da počneš nekaj za to, da bi ugajal drugim, sam pa
pravzaprav nisi tega mnenja. Boljše je, da narediš kaj
slabše, pa je to iskreno, kot pa kičasto in na videz
popolno, v resnici pa neiskreno.

Marsikaj. Ni se spremenila radoživost, dojemanje
življenja današnje mladine. Otroci vseh generacij so
si tukaj enaki. Okoliščine pa so zagotovo bile
drugačne. Tehnologija ni bila tako napredna,
ekonomska situacija je bila drugačna, šole so bile
stare, igrali smo se veliko zunaj. Kar se tiče zunanjih
pogojev, bo vedno drugače. Ampak otroci so vedno
bili in bodo otroci, ki vedno potrebujejo ljubezen,
spodbudo, toplino, občutek varnosti, sprejetosti. Topli
človeški odnosi so najpomembnejši ne glede na to, v
katerem obdobju živiš oz. odraščaš.

8. Ali imate morda svojo najljubšo pesem? Tisto,
ki jo največkrat zapojete, ki vam je najbolj pri
srcu?
Jaz nikoli ne zapojem pesmi, da bi ustregel samemu
sebi, ampak da ustrežem ljudem. To pa pomeni, da
se prilagajam glede na ciljno občinstvo. Pesmi
morajo biti raznovrstne, vsaka po svoje pa mora
naleteti na odziv ljudi. Če bi se zanašal na samo eno
pesem, potem se ne bi tako dolgo obdržal na
glasbeni sceni. Vseeno, katero pesem torej zapojem,
vsaka je posebna in meni na nek način ljuba. In
vsaka je narejena iskreno ter z željo, da bo ljudem
nekaj pomenila.

11. Kaj bi sporočili današnji mladini?
Ne samo mladini, vsem je potrebno sporočati modre
stvari. Vedno znova priporočam znanje. Vedenje te
lahko v življenju dostikrat reši pred raznimi napakami
in te usmerja na pravo pot, k pravim odločitvam. Zelo
stojim za tem, da je treba delat' in da iz sebe narediš
pametnega in dobrega človeka. Mislim, da je to zelo
pomembno sporočilo. Delajte in bodite dobri do sebe,
drugih, do narave, živali in polepšajte življenje sebi in
drugim. Predvsem pa se mora človek truditi, da živi
tako, da nato, ko odide, njegovo življenje ostane
drugim lep in dragocen spomin.

9. Besedila vaših pesmi so zabavna, pa tudi
resnična, povsem življenjska in zelo poučna. Po
šolskih hodnikih se večkrat sliši vaša Jaz ne
grem v šolo. Kaj bi na to dejali vi?
Izkazalo se je, da se moje pesmi ljudi dotaknejo. Zelo
pomembno pa je, da se mojim pesmim prisluhne in
da se nato razbere njihova vsebina. Pesem jaz ne
grem v šolo ne govori o tem, kako nekdo nerad hodi
v šolo, ampak govori o tem, kako neumen je tisti, ki
ne želi hoditi v šolo. Nekatere moje pesmi so
zabavne, nekatere so kritika, nekatere so žalostne,
grenke. Nikoli se nisem čutil dolžnega zgolj zabavati
ljudi. Jaz pravim takole: Mi dana možnost je, talent mi
bil je dan, da s pesmijo zabavat in tolažit znam.

Zahvaljujemo se vam za obisk in pripravljenost na
tale intervju. Želimo vam še veliko navdiha pri
ustvarjanju zabavnih in poučnih pesmi.

10. Izdali ste veliko odličnih pesmi, nekatere med
njimi so že skoraj ponarodele. Naši starši si še
danes prepevajo: »Bog ne daj, da bi crknil
televizor, bog ne daj …« No, mi mladi, bi mogoče
rekli: »…Bog ne daj, da bi crknil računalnik, ali pa
telefon …«
Kaj je danes drugače, kot je bilo v letih vašega
šolanja?
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pot in to mi je bilo všeč. Na poti smo videli konje, pse
in druge zanimivosti.

ŠPORT

Larisa H. Obrul: Na pohodu je bilo zanimivo. Najbolj
mi bo ostalo v spominu, ker sem lahko božala kobilo,
po imenu Lepotica.

STAREJŠA DEKLETA V KOŠARKI
USPEŠNO NA DRŽAVNI RAVNI

S strani Zavoda za šport Planica smo bili kot šola
povabljeni, da sodelujemo v akciji Šolar na smuči. Mi
smo nadvse uživali na smučeh in na snežnih
strminah.

Januarja je potekalo državno četrtfinalno tekmovanje
v košarki za starejša dekleta. Na turnirju so
sodelovale tri šole.
Naše učenke so se v prvi tekmi pomerile proti
učenkam OŠ Drska iz Novega mesta in že na
začetku s hitrimi protinapadi in meti od daleč povedle.
V prvi tretjini so prednost do konca večale in jo
zaključile z 21 proti 6. Tudi v drugi tretjini so dobro
odigrale in prednost je narasla na 31 proti 8. V zadnji
tretjini so na igrišče stopile vse učenke in tekmo
rutinirano pripeljale do konca. Naše učenke so
zmagale z rezultatom 35 proti 15.

Vtisi smučarjev:
Ožbej Orličnik: Smučanje mi je bilo zelo všeč, ker
sem se vozil po Mašin žagi. Ta proga mi je bila
najbolj pri srcu.
Maša Malič: Na Rogli je bilo lepo vreme in smo se
nadvse zabavali.
Janž Pučnik: Na smučanju je bilo zabavno, poučno in
zanimivo.

V zadnji tekmi so se naše učenke pomerile proti
domači ekipi OŠ Trbovlje. Tekmo so odlično pričele
in zadele dve trojki, uspešno prodirale pod koš in
zadevale tudi pod košem. Vendar se nasprotnice niso
predale. Tako so naše igralke odšle na počitek s
štirimi točkami prednosti. V drugi tretjini so prednost
povišale na deset točk. V končnici pa so se
nasprotnice pred koncem približale na samo dve
točki zaostanka. Vendar so naše igralke do konca
ostale zbrane in zasluženo zmagale z rezultatom 34
proti 29. Dosegle so 1. mesto in se uvrstile na
državno polfinalno tekmovanje.

Špela Bobik: Smučanje mi je bilo zelo všeč. Bilo je
krasno vreme.

Našo šolo so zastopale: Tori Šporar, Maja Vinkovič,
Taja Sodin, Evelin Sadek, Gaja Jelenko, Lana
Korošec, Sara Malič, Živa Štabej, Nina Natek,
Katarina Zoya Golež, Ajša Sivka in Alja Sodin.

ŠPORTNI DAN UČENCEV 4. RAZREDA
V torek, 23. 1. 2018, smo imeli učenci 4. razreda
zanimiv športni dan. Vreme nam je bilo zelo
naklonjeno, saj nas je sonce grelo na pohodu od šole
do Tepanja in na smučanju na Rogli.
Učenci so povedali:
Julija Lunežnik: Pohod mi bo ostal v spominu, ker
smo šli peš do Tepanja in nazaj. Prehodili smo dolgo
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ODLIČNI DOSEŽKI SMUČARKE EVE
GORJUP IZ 4. a-RAZREDA
Eva Gorjup tekmuje v kategoriji U10 (deklice do 10
let), v vzhodni slovenski regiji. V šol. letu 2017/2018
je nastopila na treh tekmah, in sicer:
 Golte 1. tekma – 1. mesto
 Golte 2. tekma – 1. mesto
 Areh – 3. mesto
27. 1. 2018 je Eva tekmovala tudi na pokalu Little
Fox
v
Mariboru,
največjem
mednarodnem
smučarskem tekmovanju za otroke v Sloveniji, ki se
ga je letos udeležilo več kot 500 otrok iz desetih
držav. V svoji kategoriji U10 je izmed 77.
nastopajočih dosegla 3. mesto.
V mesecu februarju in marcu je v kategoriji U10
dosegla nekaj odličnih rezultatov:
 07. 2. 2018 Črna – 1. mesto
 24. 2. 2018 Peca – 2. mesto

SMUČARSKI USPEHI ČETRTOŠOLKE
ŽANIN FURMAN

 3. 3. 2018 Kope – 3. mesto
 7. 3. 2018 Celjska koča – 3. mesto

Žanin Furman iz 4. b-razreda
je registrirana
tekmovalka otroškega programa Sloski za deklice do
10 let – U10 v vzhodni regiji. V šolskem letu
2017/2018 je uspešno nastopila že na številnih
tekmovanjih:

 24. 3. 2018 Ribnica – 1. mesto
18. 2. 2018 se je Eva udeležila tekme za Mini pokal
Vitranc v Kranjski Gori (nekategorizirani tekmovalci iz
vse Slovenije) in v svoji kategoriji zmagala.
Za vse odlične dosežke ji iskreno čestitamo, v
naslednji smučarski sezoni pa ji želimo še več
takšnih uspehov.

 Golte – 1. tekma:

5. mesto

 Golte – 2. tekma:

6. mesto

 Areh – 3. tekma:

6. mesto

 Črna na Koroškem – 4. tekma:
 Poseka – 5. tekma:

9. mesto

8. mesto

 Kope – 6. tekma ski cross:

5. mesto

27. 1. 2018 se je Žanin udeležila tudi pokala Little
Fox v Mariboru. Na največjem mednarodnem
smučarskem tekmovanju za otroke v Sloveniji, ki se
ga je letos udeležilo več kot 500 tekmovalk in
tekmovalcev iz desetih držav, je v svoji kategoriji U10
je izmed 77. nastopajočih dosegla 23. mesto.
Iskrene čestitke!
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igralkam, a jim je s končnim rezultatom 56 : 51
uspelo obdržati pokal v domačih rokah.

STAREJŠA DEKLETA OSVOJILE
SUPERŠOLARJA 2018

Dogodek je bil presežek na več ravneh. Vsekakor je
zmaga bila krona celotnega dogajanja. Želimo pa
izpostaviti tudi podporo vseh navijačev naše šole, ki
so s tribun športno, korektno in za zgled drugim
šolam spodbujali naše učenke. Zahvala vsem
učencem in učiteljem za to izjemno športno in
kulturno gesto. Hvala tudi pevcem za izvedbo
državne himne, učencem 3. razreda za plesni točki,
dekletom za pomoč pri izvedbi tekmovanja in vsem,
ki ste pripomogli, da nam je uspelo pričarati praznik
športa.

V sredo, 7. 2. 2018, je potekal polfinalni turnir v
košarki za starejša dekleta. Turnirja so se udeležile tri
odlične košarkarske šole. V prvi tekmi so se naše
učenke pomerile z ekipo OŠ Mirana Jarca Ljubljana.
Že na začetku so si z agresivno obrambo in s hitrimi
protinapadi priigrale prednost, ki so jo do konca prve
tretjine uspešno večale. Tudi v drugi tretjini so naše
košarkarice nadaljevale z agresivno igro, v zaključku
pa samo še potrdile svojo nadvlado na igrišču. V
zadnji, odločilni tekmi, so se naše učenke pomerile z
domačo ekipo – OŠ Grm. V prvi tretjini so pričele
uspešno in odšle na počitek s prednostjo štirinajstih
točk. V drugi tretjini je bila igra izenačena, vendar so
tretjino dobile in ob zaključku rutinirano zaključile
tekmo ter zmagale z rezultatom 56:37. Naša dekleta
so z ekipnim duhom, neutrudno borbo in z neomajno
željo po zmagi uspele premagati obe ekipi in se tako
uvrstile med tri najboljše ekipe starejših deklet v
državi.

Naslov državnih prvakinj so naši šoli priigrale:
ZOYA KATARINA GOLEŽ, GAJA JELENKO, LANA
KOROŠEC, SARA MALIČ, NINA NATEK, EVELIN
SADEK, AJŠA SIVKA, ALJA SODIN, TAJA SODIN,
TORI ŠPORAR, ŽIVA ŠTABEJ, MAJA VINKOVIČ.

OSNOVNOŠOLSKO PRVENSTVO
CELJSKE IN ZASAVSKE REGIJE V
SMUČANJU IN DESKANJU NA SNEGU

»Konjice, Konjice, dajmo Konjice!« je v športni
dvorani v Slovenskih Konjicah marca odmevalo na
finalnem
turnirju
52.
KOŠARKARSKEGA
SUPERŠOLARJA za starejša dekleta. Naše igralke
so z neustrašno in borbeno igro dokazale, da noben
nasprotnik ni nepremagljiv in nobena lovorika
nedosegljiva, če le za to trdo, vztrajno in z vsem
srcem delaš.

Na Golteh je potekalo osnovnošolsko prvenstvo
celjske in zasavske regije v smučanju in deskanju.
V najštevilčnejši konkurenci nekategoriziranih
starejših dečkov je od 67 tekmovalcev Marko Špes iz
8. a dosegel odlično 7. mesto.

V prvi tekmi so se naše finalistke pomerile z ekipo IV.
OŠ Celje in jih nadigrale z rezultatom 60 : 16. V drugi
tekmi sta merili moči IV.OŠ Celje in ekipa OŠ Staneta
Žagarja Kranj, kjer so slednje zmagale.

V deskanju na snegu smo imeli dva tekmovalca v
mlajši kategoriji nekategoriziranih deklic in dečkov in
enega
tekmovalca
v
kategoriji
starejših
nekategoriziranih dečkov. Vsi so s progo odlično
opravili in dosegli naslednje rezultate.

Ob 13.15 se je pričela tekma med OŠ Ob Dravinji in
OŠ Staneta Žagarja Kranj. Tekma je bila za vse v
dvorani izjemno razburljiva. Verjamemo pa, da so
levji delež bremena nosile naše igralke, skupaj z njimi
pa se je z roba igrišča borila tudi njihova mentorica,
gospa Urška Groleger. Na trenutke so se
košarkarice iz Kranja po točkah zelo približale našim

Jona Mernik iz 6. a je v konkurenci nekategoriziranih
mlajših deklic zasedla odlično 2. mesto.
Jak Mernik iz 6. a je v konkurenci nekategoriziranih
mlajših dečkov zasedel odlično 1. mesto.
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Tim Paradižnik iz 9. b je v konkurenci
nekategoriziranih starejših dečkov zasedel odlično 1.
mesto.
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate.

ODLIČEN JUDOIST ANŽE S
PODRUŽNICE TEPANJE
Učenec 4. razreda podružnice Tepanje, Anže Golob,
je izvrsten judoist. Pohvali se lahko s številnimi
uspehi s tekmovanj v judu. Na šolskem tekmovanju v
Mariboru, ki je bilo 3. 2. 2018, si je v kategoriji do 39
kg priboril odlično 2. mesto. Za dosežen uspeh mu
čestitamo in želimo, da z vztrajnostjo še naprej
dosega izvrstne rezultate.

FILIPOVI SMUČARSKI USPEHI

TUDI MLAJŠA DEKLETA USPEŠNO NA
ČETRTFINALNO DRŽAVNO
TEKMOVANJE

Filip Prosenak, učenec 3. razreda OŠ Tepanje, je
zelo uspešen smučar. Čeprav še ni star 9 let, že
tekmuje v skupini U10. V letošnji sezoni je nanizal že
kar nekaj odličnih rezultatov:

 21.1. 2018 Bukovnik – 1. mesto Koroški pokal;
letniki 2009

V začetku marca je potekalo področno prvenstvo v
košarki za mlajša dekleta. Na turnirju so sodelovale
štiri šole. Po žrebu so naše učenke prvo tekmo
odigrale proti domačinkam, II. OŠ Rogaška Slatina. V
prvi in drugi tretjini so imele pobudo naše igralke in
vseskozi kontrolirale igro. V tretji tretjini pa so se
nasprotnice približale na točko razlike, vendar se
naše učenke niso predale in z borbeno igro v
obrambi ter nekaj uspešnimi napadi povišale
prednost, ki so jo obdržale do konca tekme.
Zasluženo so zmagale s tremi točkami razlike. Z
zmago so si priborile tekmo proti zmagovalni ekipi
prvega para, OŠ Šmarje, in se tako potegovale za 1.
mesto na turnirju. Že v prvi tretjini so zaigrale
odločneje in kmalu povedle, v drugi in tretji tretjini pa
so povečale prednost, ki so jo ohranile do konca
tekme in zmagale.

 11. 2. 2018 Poseka – 1. mesto Koroški pokal;
letniki 2009

Naše učenke so dosegle odlično 1. mesto in se
uvrstile na državno četrtfinalno tekmovanje.

 22.12. 2017 Golte – 3. mesto (drž. tekma U10)
 22.12. 2017 Golte – 4. mesto (drž. tekma U10)
 20.1. 2018 Maribor – 3. mesto (drž. tekma U10)
 7. 2. 2018 Črna – 4. mesto (drž. tekma U10)
 8. 2. 2018 Poseka – 2. mesto (drž. tekma U10)
 27.1. 2018 Maribor – 11. mesto Litle Fox
(mednarodna U10)
 18. 2. 2018 Kranjska Gora – 1. mesto Pokal
Vitranc (mednarodna U10)

NAJBOLJŠI DESKARJI IZ NAŠE ŠOLE
V soboto, 31. 3. 2018, je Rogla gostila državno
prvenstvo v veleslalomu za deskarje in deskarke do
15 let. Za državne naslove so se pomerili tudi
tekmovalci naše šole. Mladi deskarji, ki trenirajo pod
okriljem alpsko-deskarskega regijskega centra Rogla,
so dosegli odlične rezultate.
Državna prvakinja v veleslalomu za deskarke do 15
let je postala Jona Mernik.
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Državni podprvak v veleslalomu za deskarje do 15 let
je postal Jak Mernik.
Državni prvak v veleslalomu za deskarje do 15 let je
postal Tim Paradižnik.
Vsem trem čestitamo za odlične dosežke.
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Ajša Sivka, Alja Sodin, Almire Suka, Pia Pozeb,
Beatris Rečnik, Benita Gorjup, Iza Pšeničnik, Jona
Hlastec, Tia Godec, Hana Jelenko, Tia Fijavž, Lorina
Žnidaršič Pušnik, Korina Polutnik in Tina Banović.

MLAJŠA DEKLETA POSTALA
PODPRVAKINJE KOŠARKARSKEGA
SUPERŠOLARJA
V sredo, 18. 4. 2018, je potekal polfinalni turnir v
košarki za mlajša dekleta. Turnirja so se udeležile tri
košarkarske šole.
V prvi tekmi so se naše učenke pomerile z OŠ
BLAŽA ARNIČA LUČE. Že na začetku je bilo vidno,
da ne bodo imele težkega dela. Prednost so višale iz
tretjine v tretjino in na koncu zmagale z rezultatom 40
proti 10. Tudi na drugi tekmi nasprotnice, učenke III.
OŠ MURSKA SOBOTA, niso bile enakovredne našim
igralkam. Prednost je naraščala iz minute v minuto in
na koncu znašala 34 točk. Tako so si priigrale finale
košarkarskega superšolarja za mlajša dekleta, ki je
potekal v mesecu maju.

DRŽAVNO TEKMOVANJE V KROSU
Naši športniki so v četrtek, 19. aprila 2018, že
tradicionalno nastopili na državnem prvenstvu v
krosu, ki je potekalo v Mariboru. Za našo šolo je
nastopilo 30 tekačev, ki so se pomerili na razdaljah
od 500 do 1500 metrov. V kategoriji četrtošolcev, kjer
na žalost še ne podeljujejo medalj, se je odlično
odrezal Ciril Tome, ki je osvojil tretje mesto. V
tekmovalnem delu je med našimi tekači izstopala
učenka 5. b razreda, Lorina Žnidaršič Pušnik, ki je po
izjemnem finišu osvojila odlično tretje mesto.
Potrebno je omeniti, da je Lorina dosegla enak čas
kot drugouvrščena tekmovalka, za zmagovalko pa je
zaostala pičlih 7 desetink sekunde. Po starostnih
kategorijah so sedmošolci v postavi: Patrik Falnoga,
Nik Feužer, Ajša Sivka in Alja Sodin osvojili tretje
mesto, enak dosežek pa je po lanski zmagi uspel
osmošolcem v zasedbi: Jure Petrič, Tilen Jelenko,
Vita Tome in Zara Hlastec. V vseekipnem vrstnem
redu, kjer štejejo rezultati osmih najboljših
tekmovalcev, so tekmovalke in tekmovalci osvojili
zelo dobro 6. mesto v državi. Točke za skupno
uvrstitev so prispevali: Lorina Žnidaršič Pušnik, Jure
Petrič, Vita Tome, Patrik Falnoga, Nik Feužer, Lana
Korošec, Evelin Sadek in Žiga Žnidaršič Pušnik.

Naše igralke so na finalu pokazale borbeno in srčno
igro ter postale državne podprvakinje.
V prvi tekmi sta merili moči OŠ Staneta Žagarja Kranj
in ekipa Mirana Jarca Ljubljana, kjer so domačinke
zmagale z rezultatom 61 : 37. V drugi tekmi so se
naše košarkarice pomerile z ekipo Mirana Jarca
Ljubljana in jih nadigrale z rezultatom 56 : 22. Že v
prvi tretjini so naše učenke pričele uspešno in z
borbeno ter agresivno igro odšle na počitek s
prednostjo 18 točk. Do konca so prednost višale in
zasluženo zmagale. Nato je sledila tekma za prvo
mesto med OŠ Ob Dravinji in OŠ Staneta Žagarja
Kranj. Naše košarkarice so pričele odločno in z željo
zmagati. V prvi tretjini so s hitrimi protinapadi in
odlično obrambo prišle do prednosti 12 točk. V
nadaljevanju so se košarkarice iz Kranja pričele
približevati in ob koncu druge tretjine so naše igralke
vodile 2 točki. Žal je našim učenkam na koncu
zmanjkalo moči, da bi nasprotnice presenetile.
Tekma se je končala z rezultatom 47 proti 40 za
domačinke. Učenke naše šole so usvojile odlično 2.
mesto v državi.
Našo šolo so zastopale:
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12. ATLETSKA OLIMPIJADA,
SLOVENSKE KONJICE
Tudi letos so se učenci OŠ Ob Dravinji udeležili
Atletske olimpijade in se na njej odlično odrezali.
Pokazali so veliko borbenosti, navijači pa so jih na
tribunah športno spodbujali. Prav tako pa so v okviru
tekmovanja učenci posneli kratek video, s katerim
tekmujejo na natečaju, ki omogoča nakup
sponzorirane video opreme v šolske namene. Vsak
ima še vedno možnost ogleda videa na naši spletni
strani, s tem pa hkrati pripomore, da so učenci bližje
nagradi, ki omogoča pridobitev sredstev za nakup
šolske video opreme.
Mentor: Uroš Hren

PRIPLEZAL SI JE ZLATO
20. 5. 2018 je v Celju potekala zadnja tekma
prvenstva v športnem plezanju vzhodne lige. V
sezoni se je odplezalo šest tekem. Učencu 6. c
razreda, Janeju Kotarju Tominšku, je uspelo
ponoviti lanski vrhunski dosežek. Osvojil je namreč
skupno 1. mesto med 23 sodelujočimi mladimi
plezalci v kategoriji U14.
Iskrene čestitke za dosežene uspehe in čim več
spretnosti ter moči tudi v novi sezoni športnega
plezanja.
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TEKMOVANJA

7. razred (mentorica: Emilija Višič):
1. Lena Pekošak, 7. b

TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA
CANKARJEVO PRIZNANJE

2. Ulrik Lebeničnik Trstenjak, 7. a
3. Žiga Žnidaršič Pušnik, 7. b

Letošnje tekmovanje za Cankarjevo priznanje je
potekalo pod skupnim naslovom Čud(ež)ne besede.
Učenci so brali leposlovna besedila slovenskih in tujih
avtorjev, razmišljali o sporočilih in jih nadgrajevali tudi
s svojimi spoznanji in tako s knjigami različnih
avtorjev povezovali svet domišljije z resničnostjo.
Svoje književno znanje in lastno ustvarjalnost so
pokazali v razlagalnem spisu.

4. Benita Gorjup, 7. a
8. razred (mentorica: Jovita Kovač):
1. Zara Hlastec, 8. b
2. Zarja Kupljen, 8. a
3. Lana Francis Sirc Fijavž, 8.a

Učenci so se na šolsko tekmovanje dobro pripravili,
najboljših 29 bralcev pa je usvojilo tudi bronasto
Cankarjevo priznanje.

9. razred (mentorica Jovita Kovač):
1. Evelin Sadek, 9. a

DOBITNIKI BRONASTEGA CANKARJEVEGA
PRIZNANJA:
4. razred
Rebernak):

(mentorici:

Urška

Jurak,

2. Ula Vipotnik, 9. a
3. Jasmina Marguč, 9. b

Bernarda

Vsem dobitnikom bronastih Cankarjevih priznanj
čestitamo za doseženi uspeh.

1. Andraž Verdnik, 4. b

DOBITNICA SREBRNEGA CANKARJEVEGA
PRIZNANJA

2. Iza Kovačič, 4. a
3. Živa Pšeničnik, 4. b

Na regijskem tekmovanju pa je največ razmišljanj in
ustvarjalnosti ob leposlovnih delih pokazala Evelin
Sadek, ki je uspešno zastopala našo šolo in osvojila
srebrno Cankarjevo priznanje.

4. Eva Gorjup, 4. a
5. Filip Štruc, 4. a
6. Hana Golčer, 4. b

MEHURČKI

5. razred (mentorice: Sonja Rak Založnik, Irena
Ratej, Mateja Zrnec):

V mesecu aprilu pa je bil zaključen še drugi del
tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Tokrat so se
pomerili tudi najboljši bralci 3. razreda, ki so
tekmovali v kategoriji MEHURČKI. Tretješolci so
razmišljali ob besedilu Leopolda Suhodolčana
Krojaček Hlaček in še o eni knjigi po izboru
mentorjev. Na šoli in podružnici Tepanje je tekmovalo
22 tekmovalcev. Njihov pogum in trud je nagrajen s
priznanjem, ki ga prejmejo vsi tekmovalci. Največ
znanja in ustvarjalnosti pa so pokazali:

1. Tajda Erker, 5. b
2. Jon Artnik, 5. (Tepanje)
3. Iza Vipotnik, 5. b
4. Julija Dovečar Bremšak, 5. a
5. Tina Kuder, 5. a
6. Vid Iršič, 5. a

1. Heidi Konušek, 3. b

7. Ajda Mlakar, 5. b

2. Tim Vezjak, 3. (Tepanje)

8. Nika Pučnik, 5. (Tepanje)

3. Anabel Adamlje, 3. c

6. razred (mentorica: Valentina Volavšek):

4. Neva Šelih, 3. c

1. Tia Godec, 6. b

5. Doroteja Kotnik, 3. b

2. Jona Hlastec, 6. a

6. Larissa Kovše, 3. c

3. Manca Levart, 6. a

7. Špela Mojca Mlakar, 3. c

4. Matic Pavlič, 6. c

Čestitke vsem tekmovalcem in njihovim mentoricam:
Mileni Strmšek, Mariji Kuzman Vilič, Urši Sovič in
Mileni Pajek.

5. Dominik Plohl, 6. a
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Državnega tekmovanja se je 21. 4. 2018 na OŠ
Frana Kranjca Celje udeležilo kar 10 tekmovalcev:
Julija Dovečar Bremšak, Dominik Plohl, Žan
Klančnik, Ulrik Lebeničnik Trstenjak, Ambrož Levart,
Miha Arzenšek, Luka Kuder, Ula Vipotnik, Tori Šporar
in Anej Šklebek. Pokazali so veliko znanja in zelo
uspešno zastopali našo šolo.

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA
VEGOVO PRIZNANJE
Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 15. 3. 2018, se
je udeležilo 240 tekmovalcev od 1. do 9. razreda.
Pokazali so veliko znanja in kreativnega razmišljanja.
Najuspešnejši so osvojili bronasta priznanja in teh
je kar 91.

DOBITNIKI
BRONASTEGA
PRIZNANJA:

DOBITNIKI
PRIZNANJA

VEGOVEGA

SREBRNEGA

VEGOVEGA

Osem tekmovalcev je usvojilo srebrno Vegovo
priznanje. To so: Dominik Plohl, Žan Klančnik.
Ulrik Lebeničnik Trstenjak, Ambrož Levart, Luka
Kuder, Miha Arzenšek, Anej Šklebek in Tori
Šporar.

1. razred: Bine Juhart Korošec, Izak Krančan, Ažbe
Žavcer, Gi Matavž, Aneja Mucak, Nika Mužič Gorjup,
Vita Ajdnik, Maja Kovše, Miha Lajnšček Kralj, Žana
Lesjak, Tia Lesjak, Leni Modic, Luka Pavrič, Val
Pučnik, Vivian Rupnik, Miha Senica in Tjan Škoporc.

Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke in veliko
uspehov tudi v prihodnje.

2. razred: Neja Golež, Nejc Pučnik, Dominik
Gažovič, Tim Goleš, Aljaž Grifič, Urh Juhart, Hana
Kočnik, Mila Krošl, Hana Žugelj, Vid Bobik, Aljoša
Dietinger, Brina Dragan, Eva Fijavž, Maks Kaštivnik,
Maja Kotnik, Jošt Mernik Zupančič, Sara Obrul, Jošt
Polegek, Julija Stramšak in Maj Stramšak.

Mentorice: Irena Ratej, Valerija
Vehovar in Jana Novak Vehovar.

Žnidar,

Anica

3. razred: Jure Sabo, Heidi Konušek, Matic Polegek,
Maša Pušnik, Neva Šelih, Špela Žugelj, Doroteja
Kotnik, Anabel Adamlje, Sara Bračun, Timon Brglez,
Nik Mernik in Urban Zidanšek.
4. razred: Tinkara Erker, Andraž Verdnik, Hana
Golčer, Iza Kovačič, Tine Celcer, Eva Gorjup, Žiga
Natek, Filip Štruc, Gašper Jelenko, Živa Pšeničnik,
Ožbej Orličnik, Eva Kovše in Anže Lampreht.
5. razred: Julija Dovečar Bremšak, Tajda Erker,
Maks Grubelnik, Alen Guštin, Tina Kuder, Anže
Godec in Jošt Klančnik.
6. razred: Dominik Plohl, Žan Klančnik, Jona
Hlastec, Eva Kovše, Sara Senica in Nela Jelenko.

DOBITNICA
PRIZNANJA

ZLATEGA

VEGOVEGA

7. razred: Ulrik Lebeničnik Trstenjak, Ambrož Levart,
Lena Pekošak, Marko Gumzej, Žiga Žnidaršič Pušnik
in Benita Gorjup.

Predstavljamo pa še dobitnico zlatega Vegovega
priznanja, Julijo Dovečar Bremšak iz 5. a-razreda.
Njen najljubši predmet je glasba. Obiskuje pevski
zbor, vključena pa je tudi v glasbeno šolo, kjer
obiskuje ure baleta, klavirja in petja. Ker je rada v
naravi, je navdušena skavtinja. Doma včasih trenira
še gimnastiko. Julija je letos usvojila tudi bronasto
Cankarjevo priznanje.

8. razred: Miha Arzenšek, Luka Kuder, Matej Žagar,
Vid Sešel, Zara Hlastec in Tjan Leskovar.
9. razred: Ula Vipotnik, Tori Šporar, Anej Šklebek, in
Urh Golčer.
Vse možne točke so osvojili trije tekmovalci: Jure
Sabo iz 3. c, Tinkara Erker in Andraž Verdnik iz 4.
b razreda.

Njena mentorica je Irena Ratej.

Mentorice: Anita Dolenc, Urška Groleger, Urška
Jurak, Marija Kuzman Vilič, Antonija Levart, Marija
Lešnik, Angela Mlakar, Jana Novak Vehovar, Milena
Pajek, Romana Pokorn, Sonja Rak Založnik, Irena
Ratej, Bernarda Rebernak, Urška Sovič, Milena
Strmšek, Brigita Štefane, Anica Vehovar, Mateja
Zrnec in Valerija Žnidar.
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VESELA ŠOLA

KULTURA

V tem šolskem letu je 51 učencev naše šole in
podružnice Tepanje veselo raziskovalo in iskalo nove
poti do znanja v okviru Vesele šole. Svoje znanje so
nadgrajevali in poglabljali iz različnih področij.
Osrednje teme so bile: Ponarejanje denarja, Zelišča
– skrivnostna, a nepogrešljiva, Zares nov čas, Od
jamskih slikarij do selfija, Potres, žled, poplava,
Zgodovina o nas.

KULTURNA PRIREDITEV NA OŠ
TEPANJE
Učenci in učitelji podružnice Tepanje smo v sredo, 7.
2. 2018, s kulturnim programom obeležili slovenski
kulturni praznik in počastili spomin na našega
največjega slovenskega pesnika, dr. Franceta
Prešerna. 8. februarja se tako vsako leto znova
spomnimo velikega poeta in pomena kulture za
obstoj našega slovenskega naroda. Slovenci smo
številčno majhen narod, imamo pa znamenito in
bogato kulturno tradicijo, ki je skozi zgodovino širila
vplive in zaznamovala ves evropski prostor.

Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 13. marca
2018, je 20 učencev osvojilo bronasta priznanja, 10
učencev pa se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki
je potekalo 11. aprila 2018 na OŠ Štore. Ti učenci so:
Andraž Verdnik (4. r.), Tajda Erker in Izidor Mlakar (5.
r.), Dominik Plohl, Jona Hlastec, Manca Levart in
Blažka Mlakar (6. r.), Lena Pekošak in Žiga Žnidaršič
Pušnik (7. r.) in Lana Francis Sirc Fijavž (8. r.).

V kulturnem programu so sodelovali skoraj vsi učenci
naše šole, popestrili pa so ga s petjem, plesom in
recitacijami. Ob tej priložnosti pa so nas na šoli
obiskali tudi gostje iz poslovalnice Office & More, ki
so našima finalistkama dobrodelnega likovnega
natečaja Rišem za prijatelja, Neli Marot in Aneji
Detiček, podelili bogata likovna kompleta za še več
likovnega ustvarjanja.

S ponosom sporočamo, da so vsi udeleženci
državnega tekmovanja osvojili srebrno priznanje iz
znanja Vesele šole. Naš sedmošolec, Žiga Žnidaršič
Pušnik, pa je z izkazanim izvrstnim znanjem dosegel
ZLATO PRIZNANJE.

PUSTOVANJE
»Dober den, bog dej dobri ludi« , se je na pustni torek
na OŠ Ob Dravinji slišal jutranji pozdrav, ki je
naznanil prihod kolednikov Folklornega društva
Košuta iz Poljčan. Čeprav koledniki svoje obrede
opravljajo vse od svečnice do pusta, smo na šoli
želeli, da se to zgodi prav na pustni torek, saj ima na
ta dan njihovo sporočilo še posebej močno vsebino.
Poljčanski koledniki na čelu z Brankom Fuchsom in
Boštjanom Jugom, ki že 26 let vsako zimo v
pustnem času obiščejo številne kmetije v občini
Poljčane, so za učence celotne šole pripravili
razstavo mask in predstavili običaj obreda pustnega
koledovanja. Ob izčrpni razlagi bogato pripravljene
razstave so člani društva učencem predstavili še film
o koledovanju na vasi. Za konec pa so večino
razstavljenih predmetov, kot so maske, kožuhi, plug,
košuta in drugi uporabili za prikaz koledovanja v živo.
Učenci so bil navdušeni. Nekateri so se želeli
dotakniti košute, drugi se rokovati s kurentom, večina
pa si je zaželela, da bi se uresničile koledniške želje
ob plesu za debelo repo, lepe ocene in za vse dobro
v letu do prihodnjega pusta.
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OBLEČENI V HUMOR
Učenci in učitelji z OŠ Ob Dravinji smo v sredo, 21. 2.
2018, v sklopu projekta Rojstvo pripravili zaključno
prireditev za starše in občane Slovenskih Konjic.
Prireditev z naslovom Oblečeni v humor je potekala v
Kulturnem domu Slovenske Konjice, kjer se je pred
nabito polno dvorano staršev in ostalih občanov
predstavilo približno 270 učencev od 1. do 9. razreda.
Ker je letošnja tema bila humor, smo že jeseni
povabili
na
šolo
priznanega
slovenskega
mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana, ki je
tako učencem kot učiteljem spregovoril o pomenu
veselja in smeha ter dodal, da je humor začetek
srečnega poglavja tako v knjigah kot tudi v življenju.

ROJSTVO NA PODRUŽNICI TEPANJE
V četrtek, 29. 3. 2018, je v Domu krajanov Tepanje
potekala prireditev Rojstvo z naslovom Oblečeni v
humor. Z igro, s pesmijo in plesom smo odpotovali v
pravljične in domišljijske svetove, kjer je doma
humor. Učenci so navdušili vse prisotne in jim na
obraz narisali nasmeh.

Učenci so pod vodstvom mentorjev ustvarjali naprej
in iskali humor v različnih zvrsteh. Za konec smo
pripravili toplo in za mnoge nepozabno doživetje.
Predali smo se svoji ustvarjalnosti tako na likovnem,
glasbenem in literarnem področju, naši prispevki pa
so objavljeni tudi v literarno-likovnem zborniku
Oblečeni v humor in na razstavi v avli šole, v šolski
knjižnici pa je na ogled razstava slovenskih
humoristov.
Vsi nastopajoči so dali žar celotni prireditvi,
večmesečno delo učencev in njihovih mentorjev pa
so obiskovalci znali nagraditi z velikim aplavzom.
Ravnateljica šole, ga. Nevenka Brdnik, je poudarila
pomen humorja v vsakdanjem življenju in tudi v šoli
ter pohvalila vse, ki so sodelovali pri letošnjem že 18.
projektu Rojstvo. Pohvalam se je pridružil tudi župan
Občine Slovenske Konjice, g. Miran Gorinšek, ki je
med drugim dejal, da so vsi nastopajoči in njihovi
mentorji med gledalce razpršili dobro voljo, veselje in
iskren nasmeh.

NAGRAJENCI NATEČAJA MOJA RODNA
DOMOVINA
V torek, 24. aprila 2018, je v Mestnem muzeju
Ljubljana potekala zaključna slovesna prireditev v
okviru natečaja Moja rodna domovina, ki sta ga letos
že deseto leto zapored organizirala OŠ Vič in
Združenje veteranov mesta Ljubljana. Prireditev sta
popestrila zanimiv kulturni program in voden ogled
mesta Ljubljane, ki je minil v sproščenem vzdušju, in
se zaključil s turistično vožnjo z ladjico po reki
Ljubljanici. Literarni natečaj pod naslovom Kjer hiša
mojega stoji očeta je potekal pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije,
gospoda Boruta Pahorja.

Prireditev, ki so jo s hudomušnimi vložki povezovali
učenci tretjega triletja, je z glasbeno in plesno
obarvanimi točkami, ubrano odpetimi pesmimi ter s
šaljivim odganjanjem uši z otroških glav folklorne
skupine razvedrila vse v dvorani. Gledalci so se tako
lahko naužili humorja, ki je vsaj za trenutek olajšal
skrbi, pregnal žalost in prinesel toplino v njihova srca.
V šoli smo si nato lahko ogledali razstavljena dela
učencev in razstavo v knjižnici, prejeli pa smo tudi
literarno-likovni zbornik Oblečeni v humor, ki prinaša
intervju s Primožem Suhodolčanom ter v besedi in
sliki prikazuje ustvarjalnost učencev na OŠ Ob
Dravinji.

Z naše šole so se slovesne prireditve in izleta v
Ljubljano udeležili štirje nagrajeni učenci, ki so s
svojimi literarnimi prispevki najbolj prepričali
strokovno žirijo, in sicer: Neja Kovač iz 6. b, Ulrik
Lebeničnik Trstenjak iz 7. a, Zara Hlastec in Vita
Tome iz 8. b razreda. Vsem nagrajencem iskreno
čestitamo!
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moramo še pločevinasto zaščito strehe in kovinske
podstavke. Predvidevamo, da bo dokončana do
konca šolskega leta. Verjamemo, da bo koristno učilo
za spoznavanje vremenskih pojavov v okolju.
Poskusno pa smo jo postavili k sončni uri.

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2018

PRIREDITEV ZA STARŠE UČENCEV 8. bRAZREDA

Tudi v tem šolskem letu smo se udeležili natečaja
Evropa v šoli, ki ga razpisuje Zveza prijateljev
mladine Slovenije. Učenci naše šole so s svojimi
prispevki sodelovali v kategoriji likovnih in literarnih
del ter ustvarjali na temo Dediščina okoli nas: Kjer
preteklost sreča prihodnost.

V sredo, 9. maja, so učenci 8. b pripravili krajšo
prireditev za njihove starše. Nastopili so vsi. Večina
je predstavila dejavnosti, na katerih so sodelovali
med šolskim letom: kulturne, naravoslovne, tehniške
in športne dni ter ustvarjalne delavnice. Posamezniki,
ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so predstavitev
popestrili z glasbenimi in baletnimi točkami.

Izmed številnih prispevkov smo na regijskem nivoju
dosegli odlične rezultate. Na literarnem področju sta
bili kot najboljši deli izbrani pesem z naslovom V
ponos ljudem in vsej lepoti kraja, avtorice Neje
Kovač iz 6. b-razreda, pod mentorstvom gospe
Valentine Volavšek in pripovedno delo z naslovom
Zajčkovi dnevi, avtorice Lane Francis Sirc Fijavž iz
8. a-razreda, pod mentorstvom Jovite Kovač.

Ob koncu so se staršem zahvalili za njihove
spodbude in pomoč pri šolskem delu. Podarili so jim
pecivo, ki so ga spekli sami.
»Besede naše razredničarke in sorazredničarke ob
začetku šolskega leta, da zmoremo vse narediti sami,
so nam velika spodbuda za naše ustvarjanje. Veseli
pa smo, da nam včasih tudi malo pomagata,« so še
dodali.

Med likovnimi prispevki pa je žirija izbrala izdelke
Jasmine Marguč iz 9. b-razreda, ki je ustvarjala pod
mentorstvom gospe Jerneje Menzinger, Blaža
Matavža iz 5. b-razreda pod mentorstvom Sonje Rak
Založnik in Trine Sirc Fijavž iz 3. b-razreda, in sicer
pod mentorstvom gospe Milene Strmšek.

Prireditve se je udeležila tudi ravnateljica šole
Nevenka Brdnik, ki vedno spodbuja ustvarjalno delo
učencev.
Pohvalila
je
predvsem
pozitivne
medsebojne odnose in pripravljenost vseh učencev
za skupno delo v oddelčni skupnosti. Vsem je
zaželela uspešno ustvarjanje še v prihodnje.

VREMENSKA POSTAJA
Vremenska postaja pri naši šoli je v zaključnem delu.
Leseno ogrodje nam je izdelal gospod Franc Vahter,
dedek našega nekdanjega učenca Jana. Zelo se je
potrudil, da je taka, kot so tiste “ta prave”. Vgradili
smo že tudi merilne naprave in jo pobarvali. Dodati
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ustvariti dobro razpoloženje med poslušalci. Velja
omeniti njegovo misel, da je življenje treba živeti, ne
pa gledati skozi ekrane in monitorje. Po nastopu si je
g. Adi Smolar vzel čas še za kratek intervju s šolskimi
novinarji. Ta je potekal v šolski knjižnici, prav tako v
sproščenem in zelo prijetnem vzdušju ter ob
prisotnosti še enega, njemu zelo ljubega sopotnika.

MOJA DOMOVINA – POZNAM TVOJO
KULTURNO DEDIŠČINO?
Učenci naše šole so sodelovali na likovnem in
literarnem natečaju z naslovom Moja domovina –
poznam tvojo kulturno dediščino, in se odlično
izkazali. Prejeli so sedem literarnih priznanj:
– Evelin Sadek (9. a), Bor Krošl (8. a), Vita Tome
(8. b), Ulrik Lebeničnik Trstenjak (7. a), Tia Godec
(6. b), Blažka Mlakar (6. b) in Neja Kovač (6. b)
(mentorici Jovita Kovač, Valentina Volavšek).

IZLET MLADIH NAJKULTURNIKOV V
SAVINJSKO DOLINO

Na likovnem področju so izstopali s svojo
ustvarjalnostjo, saj so prejeli dvanajst likovnih
priznanj:

V tednu ljubiteljske kulture so Kulturne šole
Savinjsko-šaleške regije letos že tretje leto zapored
pripravile izlet, ki je namenjen mladim najkulturnikom
in najkulturnicam.

– Blaž Levart (2. a), Brina Dragan (2. a), Mila Krošl
(2. a), Eva Gorjup (4. a), Iza Kovačič (4. a), Ožbej
Orličnik (4. a), Dominik Plohl (6. a), Kimi Vidmar
(6. a), Špela Macuh (6. a), Rok Golob (8. b), Jure
Petrič (8. b) in Tina Pliberšek (9. a) (mentorice
Jasmina Vodovnik, Urška Jurak in Jerneja
Menzinger).

Udeleženci izleta so si v nadaljevanju ogledali 18.
bienale otroške grafike, nato pa so si ogledali žalski
Ekomuzej ter Jamo Pekel pri Šempetru. Izlet so
končali v dvorani Kulturnega doma Vrbje, kjer so si
ogledali angleško gledališko predstavo, ki so jo
uprizorili učenci I. osnovne šole Žalec. Tovrstno
povezovanje je edinstveno na področju, kjer so v
program vključene Kulturne šole. Sam program
Kulturna šola poteka pod vodstvom Javnega sklada
za kulturne dejavnosti in je namenjen učencem,
staršem in mentorjem, ki nadpovprečno aktivno
kulturno ustvarjajo v sklopu obšolskih dejavnosti.

Nagrajenci so se 5. junija udeležili podelitve priznanj
in kratke kulturne prireditve na Gimnaziji Slov.
Konjice.

IZ ŠOLSKIH KLOPI
Učenci OŠ Ob Dravinji so v letu kulturne
dediščine na to temo tudi veliko ustvarjali.
Razmišljali so o domovini, o jezikih, kulturi. Sledi
nekaj njihovih literarnih prispevkov.
SLOVENIJA

Slovenija. To je moja domovina,
kjer so moji starši, cerkvice na hribu,
tu doma je bogata zgodovina.

Lepa je ta dežela gozdov, cvetja in vina,
kjer večkrat si zapojemo,
slovensko pesem iz roda v rod ohranjamo.

OBISK ADIJA SMOLARJA
V četrtek, 24. 5. 2018, je na OŠ Ob Dravinji nastopil
priznani slovenski kantavtor in pisec mladinskih knjig,
Adi Smolar. V mali šolski telovadnici je imel dva
nastopa. Prvega za učence od 1. do 5. razreda in
drugega za učence od 6. do 9. razreda. Oba nastopa
sta prehitro minila, saj je s svojimi pesmimi in
zanimivimi komentarji ter življenjskimi sporočili znal

Osamljenosti ne pozna, tu po nižinah štorklje letajo,
njeno morje je okno v svet in
z gorami se povzdigne do neba.
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KJER HIŠA MOJEGA STOJI OČETA

Veselja in sreča sta tu doma,

Kaj je domovina? Je to le prostor, kjer živim, ali so to
tudi ljudje v njem? Da, to je tudi hiša mojega očeta,
deda, vseh prednikov, je naša preteklost z bogato
kulturo in zgodovino ter borbo za obstoj.

kjer vsak si lahko najde
svoj košček srca.

Evropa je njen širši okvir in
kamor koli si želiš,
prideš brez ovir.

Moja domovina je Slovenija. V njej se je kar težko
izgubiti, saj je naša dežela zelo majhna. Všeč mi je
njena lepa in raznolika podoba. Vsaka pokrajina ima
svojo kulturo in navade ter ogromno lastnih običajev.
Od drugih smo tako različni, a si tako podobni. Naši
predniki so naredili veliko, da smo postali to, kar smo.
Preživeli so težke čase in se veliko žrtvovali. Pot do
samostojnosti in do svobode je bila draga. Z ljudmi, ki
so imeli voljo, da bi Slovenija postala samostojna, pa
smo se uprli vsem sovražnikom. Dolgoletni boj je
dokaz naše zavesti in ljubezni do domovine.
Slovenija je plačana s krvjo naših dedov in pradedov.
Je naš ponos in dokaz naše trdnosti ter naših src, ki
gorijo za svobodo. Prepričan sem, da bomo
domovino varovali tudi mi, saj smo njihovi vnuki in
pravnuki …

Naša meja ji še vedno povzroča nemir,
a preteklost nas uči,
da s pogovori in pravico močnejši smo vsi.

Iskrenost. To je naša vrlina.
Jo mladi gojimo
in se strpnosti do drugačnih učimo.

Jabolka imamo takšna, da se mi kar cedi slina,
ko zjutraj vstanem in
si zdrav sadež za malico vzamem.

A na poti v šolo me spremlja ponos,

Tisti z malo več domišljije bodo opazili, da ima naša
država obliko kokoši, spet drugi bodo prisegali na
športne rezultate ali visoko tehnologijo. Njena
prednost so gozdovi, čiste reke, zato bi jo lahko
pobarvali tudi zeleno. V kakršnihkoli barvah ali
oblikah je naslikana, je to moja domovina s številnimi
majhnimi čudesi, in lahko bi rekel: Tu hiša mojega
stoji očeta!

saj vem, da z znanjem gradim
tudi hišo mojega očeta.
Blažka Mlakar, 6. b

(Odlomek iz nagrajenega literarnega prispevka za
natečaj Moja rodna domovina)

Iza Kovačič, 4. a

Ulrik Lebeničnik Trstenjak, 7. a

V PONOS LJUDEM IN VSEJ LEPOTI KRAJA
Ob vznožju mogočne Konjiške gore,
prijazne in sončne Konjice leže.
Mesto je majhno in staro zelo,
ima pa bogato tradicijo.
Rada sem obdana s hribi in gozdovi,
tu pod Pohorjem bogati so hramovi.
Tu nas dediščina prednikov razvaja,
pa naj bo še nadalje v ponos ljudem in
vsej lepoti kraja!
Ana Vrhovšek, 6.c

Ker tradicija se iz roda v rod prenaša,
prav je, da vsi vemo, da to je kultura naša.
Dediščino od predhodnikov svojih smo dobili,
naslednjim generacijam jo bomo podarili.

OTROŠTVO MOJE BABICE V ŽIČKI KARTUZIJI
Moja babica je v svojem otroštvu živela v Žički
kartuziji z bratom, sestro, očetom in mamo.

(Izbor iz pesmi V ponos ljudem …)

Med zidovi Žičke kartuzije je stanovalo kar nekaj
družin, sosedov. Njen oče je bil gozdar, mama je
hodila na delo h kmetom. Otroci so hodili v najbližjo

Neja Kovač, 6. b
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šolo, v Špitalič. Za malico so v šoli največkrat dobili
posebno marmelado iz Amerike, ki je bila tako trda,
da si jo lahko rezal. Poleg so dobili še čaj, mleko ali
kakav. Življenje v dolini Svetega Janeza je bilo
zanimivo. Kadar otroci niso bili v šoli in niso imeli
dela, so se igrali kot so želeli. Med ruševinami Žičke
kartuzije so se skrivali, lovili in igrali med dvema
ognjema. Poleti, ko je bilo vroče, so se namakali v
potočku imenovanem Žičnica. V bližnjem gozdu so
nabirali borovnice, gozdne jagode in maline. V času,
ko je živela moja babica, je bila gostilna Gastuž, ki je
najstarejša gostila v Sloveniji in v Evropi, zaprta. Že v
njenih časih so mimo prihajali turisti, ki jih je zanimala
zgodovina tega samostana. Starejši prebivalci so jim
radi pripovedovali o zgodovini Žičke kartuzije. Babica
ima na svoje otroštvo lepe spomine, zato me rada
popelje po poteh Žičke kartuzije in mi pripoveduje o
svojem otroštvu v dolini Sv. Janeza.

Ana Lajnšček Kralj: »Hvala za tvoje lepe želje. Tri
vagone je preveč! A dam ti jih tri tone. Prinesem ti jih,
ko spet pridem. In tistih sto poljubčkov mi boš tudi
takrat dala, ti moja mala veverica. S tabo se bom
igrala in bova peli in se lepo imeli. Pridem s stricem,
če bo za to. Draga moja mala veverica, prosim te za
to, da z mamo pripravita dva ležalnika za naju s
stricem, da bova uživala. In za tistih sto poljubčkov še
enkrat hvala. Tvoja teta Ana.«
RADENSKA
Nekoč je živela Radenska. Odločila se je, da gre
obiskat Vodo in Sok in skupaj so se odpravili na otok
Činčan. S čokoladnim avtom so se odpeljali do
letališča. Tam so kupili letalske karte in nato odšli na
letalo. Prišli so nad otok Činčan. Skočili so iz letala, a
kmalu so ugotovili, da so vzeli napačne nahrbtnike –
brez padal. Voda in Sok sta vedela, kaj storiti. Prijela
sta se Radenske in ko so padli na tla, se jim nič ni
zgodilo. Samo Radenska ima od takrat eno srce
manj.

Čeprav je živela skromno, je imela okoli sebe
čudovito naravo in ljudi.
Janž Pučnik, 4. a

Gal Krančan, 3. c
NAPOJ ZA LAŽJE UČENJE
Potrebujemo koprive, ingver, med, mleko, rdečo
papriko, žlico, posodo.
Na liste narežemo koprive, jih damo v posodo in
pretlačimo z vilico. Dodamo žličko medu in dolijemo
mleko. Posodico postavimo na štedilnik in ko zavre,
odstavimo. Ko se ohladi, dodamo še ščepec rdeče
paprike in napoj je končan. Ob redni uporabi se
učimo z lahkoto.

Tjaša Čakš, 6. a

Neža Kalšek, 3. c

Učenci iz 2. c-razreda so kot "teta in stric" pisali
pismo mali požrešni veverici, ki je želela
"lešnikov na tone" (S. Makarovič: Pismo).
Maja Kotnik: »Draga mala veverica! Hvala za to
pismo. Pošiljam ti milijon poljubčkov, stric pa še več.
Oba te imava zelo rada. Pošiljava ti kar štiri vagone
lešnikov. Oba misliva nate. Nikoli ne pozabiva nate in
te prosiva, da prideš na obisk. Želiva ti prelep vikend.
Bodi še naprej pridna v šoli, bodi tudi zdrava in
vesela. To ti želita teta in stric!«

PESNIKUJEMO
Kadar oče z levo nogo vstane,
se zgodi, da sploh ne opazi mame.
Oče se od jeze razjoče
In se takoj odpelje v Loče.
Sedaj je mama doma ostala sama
in v hiši je nastala prava galama.
Vendar ona se ne da, hitro se odloči,
da spor bo rešila salama.

Nuša Jeseničnik: »Draga mala veverica! Mene in
strica je vrglo s stola, ko sva prebrala pismo. Žal mi
je, ampak strica je zadela kap. Lešnike sem zaklenila
v velik sef in sedaj ne vem kombinacije. Vendar
obljubim, da ko jo izvem, ti jih nekaj pošljem. Ne
pozabi me obiskati. Imam veliko lizik. Komaj čakam,
da se gremo skupaj kopat. Pojdi obiskat strica v
bolnišnico. Lepo se imej. Pozdravljam te tudi v
stričevem imenu.«

Mama obleče najlepšo pižamo
in za očka nareže najboljšo salamo.
Jaz pa vesel sem, da je konec te galame
in od veselja jima skočim na rame.
Učenci 3. c-razreda
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NADALJEVANJE PRAVLJICE SAPRAMIŠKA
Sapramiška je vsak dan odšla k drevesu in nabirala
lešnike. Odprla je svojo restavracijo, kjer je ponujala
specialitete iz lešnikov. Imela je veliko gostov, ker je
pekla najboljše lešnikove pite. Vendar je za vse te
jedi in najboljšo pito potrebovala več kot sto lešnikov
na dan. To pa je čudežnemu drevesu zelo škodovalo
in dajalo je vedno manj lešnikov. Sapramiška je to
opazila. Odločila se je, da zapre restavracijo in tako
pomaga drevesu. Drevo ji je bilo hvaležno. Naslednje
jutro ji je obrodilo polno lešnikov. In Sapramiška je
zopet bila najsrečnejša miška na svetu.

Lucija Brglez, 8. b

Domen Potočnik, 3. c
POLETNE POČITNICE
Počitnice trkajo na šolska vrata
in vsak od nas jih že nestrpno čaka.
Ko končno bodo tu, vsi gremo na morje,
saj tam je najlepše sončno obzorje.
Učitelji ocene zaključujejo,
Naše misli pa vsepovsod potujejo,
po novih doživetjih hrepenijo,
se igrajo z našo domišljijo.
Komaj čakam, da počitnice so tu,
Se vidimo v jeseni, JUHUHUUUU!

POLETJE
Poleti vroče je
in v kratkih rokavih igramo se.
Ko šola končana je,
Z veseljem na morju kopamo se.
Na morju se ribe lovi,
a ena ti vedno zbeži.
Ko oči ribari,
mama čoln krmari.
Ko čoln vozi oči,
mama za signal na pomoč se odloči.

Sara Senica, 6. a

Ožbej Orličnik, 4. a

Miha Arzenšek, 8. a

POČITNICE
Počitnice so že pred vrati,
mi pa si želimo dolgo spati.
Samo nekaj še ocen dobimo
in se od šole poslovimo.
Za dva meseca pouka bo konec
in zvoniti bo nehal tudi šolski zvonec.
Lahko si bo malo odpočil
in se v svoje sanje zatopil.
Nato spet v šolo bomo zakorakali
in na nove počitnice počakali.
Zelo se bomo potrudili,
da dobre ocene bomo pridobili.

POLJUB IN OBJEM
Ko poljub in objem v rokah držiš
ga spustiš takrat,
da na lahko mamico obdariš.
Mamica ena in edina je,
zato poljubi in objame vedno te.
Mamica prijazna je zelo,
vesela pa prav tako.

Nela Jelenko, 6. a

Mamice ne izgubiš,
a le, če v rokah jo držiš.
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Ko jo vidiš, k njej hitiš,
ko jo poljubiš, pa se stopiš.

Ajša Sivka, 7. b

Julija Lunežnik, 4. a

KMET, KONJ IN MAČKA
Kmet je imel konja in mačko. Za mačko je lepo
skrbel, konj pa je moral delati. Postal je zelo zavisten,
zato je začel jesti miši, da bi bil kmet do njega
prijazen. Ker mu ni uspelo, je šel v hišo pit mleko.
Kmet ga je natepel, saj ni imel veliko hrane.

LJUBEZEN BREZ MEJA
Ljubezen dan za dnem
ukrade nam srce.
Naj je majhna ali velika,
naj je skromna ali slika,
ki razburi nas sede.

Nato ga je celo prodal. Konj je o tem močno
razmišljal in spoznal, DA NE BO NIKOLI VEČ
POSKUŠAL BITI TISTO, KAR NI.

Ljubezen ni bolezen,
ampak čustvo čisto,
jasno in celo brezčasno!

David Špes, 7. b

Kdor podleže tej skušnjavi,
naj pridno se uči,
ker tisto, kar je v glavi,
z ljubeznijo zbeži.
Maj Artnik, 7. b

ČMRLJ IN ČEBELA
Bila je jesen in že se je čutila zima. Čmrlj in čebela
sta si delala zavetje za zimo.
ČMLJ: Ah, iz česa naj gradim …? Tu je samo suho
listje … Grem raje spat.
ČEBELA: Ne bodi, no, len, jaz sem že začela.
ČMRLJ: Ah … no, saj bi, ampak … ne.
ČEBELA: Res ni veliko materiala, ampak, če bova
vztrajna, se vse da.
Minila sta dva tedna in čebela je bila vztrajna in si
naredila toplo zavetje, čmrlj pa je raje spal. Zagotovo
bi poginil, če ga ne bi čebela vzela v svoje zavetje.

LJUBEZEN NA PRVI POGLED
Samo enkrat se zgodi,
da tvoj um ponori,
da tvoje oči samo na enega,
enega samega se zagledajo,
tistega ta pravega.

Ambrož Levart, 7. a

Prva ljubezen je težka,
tvoje misli niso zbrane,
vse črne so kot vrane.
Kadar pa te puščica
v srce zadane,
za seboj pusti sledi –
ljubezenske rane.

KDOR PRVI PRIDE, PRVI MELJE
Nekoč sta živela deževnik in polž. Bila sta najboljša
prijatelja.

Vse, kar čutiš, je neizmerna bolečina,
ko te zapusti tvoja edina simpatija.

Nekega dne sta se skregala. Deževnik se je razjezil,
zato je rekel: »Kdor prvi pride na cilj, bo dobil vrt
solate.« Polž se je strinjal, zato je privolil. Prišel je
dan tekmovanja. Polž in deževnik sta se odpravila na
start. Ko je žaba rekla: »Hop!« sta začela teči. Ker je
bil polž počasen, je vklopil svoj turbo pogon, deževnik
pa je prižgal svojo brzino. Tekmovala sta ure in ure,
pa nista prišla na cilj. Proti koncu se je deževnik
spotaknil in se presekal na pol.

Samantha Lešnik, 7. a

LJUBEZEN
Ljubezen je včasih kot prazna omara,
včasih pa kot ogabna obara.
V trenutku nas prevzame,
ko nas naša ljuba oseba objame.

Polž se ni sekiral, ampak je vseeno prišel na cilj. Na
koncu pa je polž odstopil polovico vrta deževniku.
Laura Kočnik, 7. a

Z njo se lahko igramo,
tako, da s svojo simpatijo po igrišču divjamo.
Z njo lahko tudi zaspimo,
tako, da se ponoči od resničnega sveta oddaljimo.

MEDVED IN ČEBELE
Velik, neumen medved je lomastil po gozdu, ko je
zagledal čebelo, ki je ležala na tleh. Čebela ga je
proseče nagovorila: »Pomagaj mi!« Medved ji je
rjoveče odvrnil: »Nič ti ne bom pomagal, zdaj si boš
morala sama!« In jo je pohodil. Ker pa je bil neumen,

Ljubezen je najbolj pogosta v najstniških letih,
ko razmišljamo o vseh ljubezenskih svetih.
Ljubezen bo vedno ena najlepša stvar,
tudi ko boš odrasel in star.

34

ji je stopil na želo, in to se mu je zapičilo v taco. Mimo
je priletelo roj čebel in zabrenčalo: »Plačal boš za to,
kar si storil!« Medved jim je jezno zabrundal: »Kaj
vam bom plačal, ko pa vam nisem žalega storil.« Pa
je zabrenčal še roj nazaj: »Od kod pa potem želo
naše matice na taci?« Medved ni več ničesar rekel.
Splezal je na drevo, ker pa je bil neumen, je pozabil,
da čebele znajo leteti.
Beatris Rečnik, 7. a

TELO

Val Franc Pozeb, 3. a

Kako posebno je naše človeško telo,
ki skače okoli in vozi kolo.
Četudi hodi ali spi,
v sebi diha in pretaka kri.

ZEMLJA
Zemlja je naš planet,
Zemlja je primerna za živet.
Zemlja je onesnažena zaradi ljudi,
Zemlja je šibka, zato krivi smo mi.
Zemlja je planet, na katerem živimo,
Zemlja je prostor, v katerem se učimo in spimo.
Zemlja je ogromna in drobna hkrati,
Zemlja je čudovita, lahko povedo astronavti.
Zemlja je zelena po travi in listih,
Zemlja je siva v velikih mestih.
Zemlja je odkrita, a polna skrivnosti,
Zemlja je polna novih modrosti.

Pa začnimo z brihto – možgani,
ki reši račune in jih popravi.
Nadzorni je center vsega sistema,
opazuje telo brez kakršnega koli problema.
Na obrazu imamo veliko čutil,
za vonj, vid, okus ali sluh se ne bom jezil,
saj vsak od njih igra svojo vlogo,
a v sebi ima tudi skrito nadlogo.
Na dlaneh je prstov po pet,
za drugačno kretnjo vsak je vzet,
za dobro je palec,
vsega kriv je kazalec,
med poroko pa rad bohoti se prstanec.

Žiga Juhart, 6. b

Zelo pomembne so tudi naše noge,
ki tečejo, skačejo in brcajo žoge.
A ko zadremaš v neudobnem položaju,
sto mravljic že leze po tem nožnem kraju.
Žiga Juhart, 6. b
Zoja Juhart Korošec, 3. a

ROŽA RASTE

Učenci so se preizkusili v pisanju stripov, posebnih
oblik zgodb v slikah. Pri svojem ustvarjanju so se
tako spomnili na velikana in začetnika slovenskega
stripa Mikija Mustra. Poustvarjali so na prigode
Guliverja med pritlikavci (Jonathan Swift).

Roža raste.
Roža raste tukaj in drugod.
Roža raste kot črka l.
Roža raste vsepovsod.
Roža raste nizko, sloko, včasih visoko.
Roža raste na posebnem mestu.
Roža raste.
Roža raste, nato oveni.
Roža raste, več je ni.
Maj Pilih, 6. b
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Anika Potočnik, 6. b

Sara Senica, 6. a

Blažka Mlakar, 6. b

Manca Levart, 6. a
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EKO IN ZDRAVA ŠOLA
TEDEN ZDRAVJA – UŽIVAJMO SADJE,
ZELENJAVO in ZELIŠČA ZA POSKOČNO
TELO IN AKTIVNI UM
Tudi letos smo na šoli v tednu, ko smo obeležili
svetovni dan zdravja (7. april), izvedli teden zdravja
za učence od 1. do 5. razreda. Dejavnosti smo
izvajali učenci, in sicer v vlogi »učiteljev«.
Predstavitve izbranega sadja, zelenjave in zelišč smo
dopolnili s fit gibalnimi vsebinami ge. Barbare Konda.
Ob koncu so se naši učenci zdravo posladkali s
suhim in svežim sadjem ter oreški.

IZMENJEVALNICA

In kako smo se počutili učenci v vlogi učiteljev?

Meseca aprila se je vse vrtelo okoli našega planeta
Zemlja. Udeležili smo se čistilnih akcij in se
pogovarjali, kako ravnati, da ohranimo naš planet čim
lepši.

Sara, 6. a: Bilo mi je všeč, saj so učenci odlično
sodelovali in poskrbeli za dobro počutje v razredu.
Želijo si, da se te aktivnosti še ponovijo. Presenečena
sem bila, da učenci radi jedo sadje.

Vsak izmed nas ima doma kakšno stvar, ki je ne
potrebuje več oziroma se jo je naveličal. Na njej se
nabira prah, saj leži nekje v kotu omare ali sobe, v
predalu pisalne mize, na polici ... Nam neuporabne
stvari in predmete lahko podarimo prijatelju, kakšni
dobrodelni ustanovi ali bolnišnici. Lahko jih
odnesemo v Center ponovne uporabe, v prodajalno
»iz druge roke« ali na bolšji trg. Z malo domišljije
lahko predmet ponovno uporabimo.

Blažka, 6. b: Učenci so bili zelo igrivi, navihani, polni
energije. Krasno so sodelovali in odgovarjali na
vprašanja. Radi so se igrali igre.
Jaka, 6. b: Z učenci je bilo zanimivo in zabavno, saj
smo se pri igricah veliko smejali.
Ana, 6. c: Moj namen je bil, da učence nasmejem in
to mi je tudi uspelo. Prvi dan sem imela malo treme,
nato sem se navadila in je bilo super.

Učenci 3., 4. in 5. razredov smo v tem mesecu
naredili nekaj lepega za naš planet. V izmenjevalnici
smo si izmenjali igrače, knjige in družabne igre.

Anja in Eneja, 8. b: Učenci so pridno poslušali našo
predstavitev o korenčku. Zabavali smo se tudi pri
igrah, kjer smo se gibali. Učenci so bili pridni, tako da
sva doživeli prijetno izkušnjo aktivnega poučevanja.
Luka in Tjan, 8. b: Učenci so aktivnosti tedna
zdravja lepo sprejeli in aktivno sodelovali. Pojedli so
vso sadje in tudi v popoldanskem času poskrbeli za
gibanje. Navdušeni so bili nad igrami, ki so jim bile
zanimive in smešne. Tudi midva sva iz razredov
odhajala z dobrimi občutki in bila vesela njihovega
sodelovanja in poslušnosti.
Sara, Nuša in Emilija, 8. a: Učenci so vestno
upoštevali navodila in se veselo posladkali s sadjem.
Bili so nasmejani in dobre volje. Tudi v
popoldanskem času so se gibali s prijatelji, starši ali
hišnim ljubljenčkom. Očitno je, da smo svojo vlogo
učiteljic in učiteljev izvrstno opravili. Ob tem bi se
radi zahvalili vsem, ki nas z odobravanjem sprejmete
v svoje razrede in nam tako omogočite, da razvijamo
dodatne veščine in spretnosti v medsebojnih odnosih.
Zahvaljujemo se tudi učiteljicam, ki nas poučujejo in
nam s svojim razumevanjem omogočijo, da smo
odsotni pri pouku.

37

Jošt: Delali smo vaje za hrbtenico. Z njimi smo
raztegnili in pretegnili hrbtenico, saj med poukom
preveč sedimo in se ne gibamo. Te vaje so zelo
koristne. Če jih bomo izvajali redno, bomo zmanjšali
verjetnost poškodb, ko bomo starejši.

VAJE ZA HRBTENICO
V 5. b-razredu smo se veliko pogovarjali o gibanju,
kako je koristno, kdaj, kje in kako začeti, o zgradbi in
vlogi hrbtenice ter kako dvigovati bremena. Po spletu
smo iskali vaje za lepo držo. Večkrat jih izvajamo v
razredu. Nekaj vaj nam je predstavila tudi
fizioterapevtka ga. Nina Lilija Šarman. Pokazala nam
je tudi veliko dodatnih vaj, ki smo jih narisali in
zapisali
navodila za njihovo izvajanje, nato pa smo pripravili
še plakat z nekaj vajami. Bralno znamenje je še v
pripravi. Povzetke določenih snovi ter pomembnejše
informacije smo zbrali v miselnem vzorcu, ki smo ga
tekom leta ves čas dopolnjevali.
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MODA IN RAZVEDRILO
MODA ZA NAJSTNICE 2018
Letos med barvami prevladujejo žive barve oblačil, predvsem rumena. Umirjene lahko posegajo tudi
po pastelnih barvah (nežno in umazano roza, svetlo lila in vijolična, nežna rumena). Že približno tri leta
nazaj so postale zanimive prosojne tkanine, ki ostajajo pri nas tudi letošnje poletje, k vsem omenjenim
kombinacijam pa se podajo džins jakne. Modni hit tega poletja so zagotovo ohlapne raztrgane
kavbojke. V nobenem primeru z džinsom ne boste zgrešile, izbira pa je neomejena. Na nogah
izgledajo zelo prikupno sandali ali superge z raznimi dodatki. Od potiskov pa še vedno prevladuje
vzorec rož, ki se bohoti tudi na džinsu.
K dobremu izgledu sodi pričeska, ki naj bo pri dolgolaskah v teh vročih poletnih dneh urejena v dve
francoski kiti ali figi. Lahko pa se zgledujete po kateri izmed znanih pevk in svoje lase na rahlo
vzvalovite. Ne glede na to, kaj je letos v modi, je pomembno, da ostanete zveste samim sebi.
Manca Levart, 6. a
Blažka Mlakar, 6. b

Osmošolka Edona Plava je za vas pripravila nekaj modnih nasvetov za letošnje poletje. Skice
modelov naj vam bodo v navdih pri izbiri modnih kombinacij.
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UGANKE
Je časomernica
in dela tika taka,
ve se, da preganja čas,
babi pa nanjo jezi se,
saj je povzročiteljica sivih las.
Luka Gorinšek, 6. c

Močno je in žareče
in svetleče.
Ko se po nebu oblaki podijo,
se žarki med njimi lovijo.
Še sreča, da luna ponoči zasije
in rumeno kroglo na nebu spočije.
Tia Godec, 6. b

V hotelu s petimi zvezdicami domujejo
in nikamor ne potujejo.
Vsak različno je visok,
s svojim imenom ima jih vsak otrok.
Neja Kovač, 6. b
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REBUS:

1,2

2,3

1,2
4,5,6

GESLO:______________
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1,2

2

=

GESLO:___________
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KRIŽANKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Borut Pahor je ___________naše države.
2. ___________ je simbol RS (bele, modre in rdeče barve).
3. ___________ RS je sedma kitica Zdravljice.
4. ___________ je prostor, hiša kjer stalno živimo.
5. ___________ je državni simbol (levo zgoraj na zastavi).
6. Ciper, Hrvaška, Libija, Brazilija, Islandija… so___________.
7. Božič, novo leto, Prešernov dan … so ___________.
8. Dežela, kjer si se rodil, je tvoja ___________.
9. Naša država je ___________.
10. Slavnostna prireditev je ___________.
11. Slovenija je leta 1991 postala ___________.
12. Predsednik Slovenije je __________ Pahor.
13. ___________ je nasprotje od vojne.

GESLO: _____________ ___________________
Križanko sta sestavili Zara Hlastec iz 8. b in Lana Francis Sirc Fijavž iz 8. a-razreda.
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Osnovna šola Ob Dravinji
Slovenske Konjice, junij 2018

INTERVJU z Adijem Smolarjem so pripravili učenci interesne dejavnosti sporočanje
in šolsko novinarstvo pod mentorstvom Jovite Kovač in Valentine Volavšek.
IZJAVE učencev so zbrale Alma Pučnik, Teja Fijavž, Sara Povh (šolsko novinarstvo).
PRISPEVKE so zbirali učenci interesne dejavnosti sporočanje in šolsko novinarstvo.
MENTORICE USTVARJALNEGA PISANJA: Anita Dolenc, Urška Jurak, Jovita
Kovač, Angelca Mlakar, Jana Novak Vehovar, Sonja Rak Založnik, Urša Ribič
Hribernik, Simona Pozeb, Urša Sovič, Brigita Štefane, Emilija Višič, Valentina
Volavšek.
MENTORICE LIKOVNEGA USTVARJANJA: Urška Groleger, Marija Kuzman Vilič,
Miša Lešnik, Jerneja Menzinger, Špela Sivka, Jasmina Vodovnik.
NASLOVNICA: Učenci 1. b-razreda, Mihael Stampfer.
RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE: Jaka Špiljak, Dejan Škrinjar, mentor Uroš Hren
LEKTORIRALI: Jovita Kovač, Valentina Volavšek.
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