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UVODNIK
Našemu Spletku za srečno popotnico
Drage učenke, dragi učenci!
Pa ga imamo. Naš šolski časopis, ki smo mu nadeli ime Spletko.
Je raznolik, barvit in zanimiv. Nastal je z namenom, da vam popestrimo šolski vsakdan.
Prišel je v mesecu decembru, ko na šoli Ob Dravinji živimo in govorimo z dobrimi
nameni.
Ponuja vam raznolike vsebine iz našega šolskega prostora in vas vabi k branju. Le
vzemite si čas in preberite prispevke. Namenjen je prav vam, drage učenke, dragi
učenci OŠ Ob Dravinji. Njegova dodana vrednost je predvsem pozitivna energija naših
mladih ustvarjalcev, ki so se preizkusili kot avtorji različnih prispevkov.
Prepričana sem, da to ne bo prva in hkrati zadnja številka.
Pravzaprav verjamem, da se bo naš šolski časopis »prijel« in bomo v naslednji številki
deležni še več zanimivih vsebin.
Spletku na srečno pot pa velja tale rima:
Spletko vam ponuja pestre vsebine in branje,
popelje vas na vznemirljivo popotovanje;
tja, kjer se v svetu črk in besed zanimive stvari godijo,
tja, kjer nam ustvarjalnost učencev buri našo domišljijo.
Ravnateljica: mag. Nevenka Brdnik

Juhuhu, Spletko je tu!
Dragi bralci našega spletnega časopisa,
verjetno se sprašujete, zakaj ravno Spletko. Preprosto zato, ker smo z našimi
ustvarjalci tako izbrali, pravzaprav pa se nam je ime ponudilo kar samo.
Spletni časopis je nastajal s spletanjem vaših zamisli in z zapletanjem zanimivih
zgodb ter na koncu srečno »pristal« … na spletu (spletni strani naše šole). Torej, kdo
drug kot Spletko!
Ker so pred vrati prazniki, Vam Spletko želi, da se v novem letu med vami prepletajo
iskrena prijateljstva, vsestransko razumevanje, ljubezen in toplina, saj bomo tako lažje
spletali modrost in znanje. Bodite odgovorni in skrbni ter pazite na svoje zdravje, da
se vam življenje po nepotrebnem ne zaplete.
Pa srečno in obilo užitkov ob prebiranju časopisa!

Urednici: Jovita Kovač, Valentina Volavšek
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ZGODILO SE JE
POZDRAV PTIC MIRU
Naša šola se je pridružila projektu »POZDRAV PTIC
MIRU« Zabavne delavnice smo izvedli v petek, 25.
septembra 2017.

DOGODKI
OBISK PIKINEGA FESTIVALA V VELENJU
V sredo, 20. 9. 2017, smo učenci prvega razreda
matične in podružnične šole Tepanje obiskali Pikin
festival v Velenju. Ogledali smo si tudi vilo Čira Čara,
kjer nas je sprejela navihana Pika.
Vtise s Pikinega festivala so zbrale učenke šolskega
novinarstva (Alma, Sara in Teja).
Kaj ste počeli na Pikinem festivalu?
»V delavnicah smo izdelali zanimive izdelke. Šivali
smo muce, srčke in polžke.« Vivian Rupnik, 1. b.
Kaj ti je bilo najbolj všeč?
»Da sem vstopil v Pikino hišo.« Izak Krančan, 1. c.

DAN JEZIKOV NA OŠ OB DRAVINJI
V torek, 26. septembra 2017, smo na matični in
podružnični šoli v okviru projekta Večjezičnosti dan
posvetili jezikom. Učenci z drugega govornega
območja so oblikovali oddajo šolskega radia in
povedali, da jim pri učenju slovenščine ni bilo lahko,
so pa imeli veliko spodbude in pomoči pri sošolcih.
Prav zato danes ob svojem materinem jeziku lepo
govorijo slovenščino in se pridno učijo tudi drugih tujih
jezikov.

Ali ste videli Piko Nogavičko?
»Ja, imela je tudi opico Ficka!« Izak Krančan, 1. c.
Ali vam je bilo všeč na Pikinem festivalu?
»Ja, zelo smo se zabavali!« Vita Godec, 1. b.

VSESLOVENSKA AKCIJA: SLOVENIJA,
RAZGIBAJ SE
V petek, 29. septembra 2017, smo se ob 10. uri z 10minutnim gibalnim odmorom pridružili vseslovenski
akciji Slovenija, razgibaj se.
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ZA VSAKO BOLEZEN ROŽCA RASTE

DROBTINICA

V ponedeljek, 2. oktobra, nas je pri uri kemije obiskala
ga. Dragica Černigoj Kropf, mag. farmacije.
Predstavila nam je zdravilne rastline – zelišča, ki jih
uporabljamo za prehrano, kot okrasne rastline in za
zdravljenje.

V soboto, 14. 10. 2017, je v Slovenskih Konjicah
potekala že 17. tradicionalna dobrodelna akcija
Drobtinica, na kateri je sodelovala tudi naša šola. S
pridnim delom smo zbrali kar 950 €, ki jih bomo v
šolskem skladu porabili za plačilo toplih obrokov
učencev iz socialno ogroženega okolja.

PRVI PLANINSKI POHOD
Čez Škalce in po poti stare železnice smo se odpravili
do Zreč. Škrat nam je zastavil nekaj ugank, ker pa smo
jih uspešno rešili, smo se na koncu lahko posladkali.

OBISKALI SMO LIKOVNO KOLONIJO
V sredo, 11. 10. 2017, se je v Vitanju odvila otvoritev
kiparske razstave osnovnošolcev občin Slovenske
Konjice, kjer so našo šolo zastopale naslednje
učenke: Tjaša Brumec, Doroteja Fijavž, Jasmina
Marguč, Patricija Petrič in Veronika Polegek.

KOSTANJEV PIKNIK NA OŠ TEPANJE
V četrtek, 19. oktobra 2017, smo imeli na podružnični
šoli kostanjev piknik.
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ŠOLSKI PARLAMENT: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI
SISTEM

JEZIKOVNI TABOR
V petek, 10. 11. 2017, se je na podružnici Tepanje
odvijal jezikovni tabor v okviru mednarodnega
projekta Večjezičnost. Prvi dan so se učenci družili ob
petju karaok, igranju pantomime in sestavljanju zgodb.
Spoznali so obred pitja angleškega čaja, si ogledali
večerni film ter si prebrali angleško pravljico. Sobotno
jutro so začeli s tradicionalnim angleškim zajtrkom,
nato pa ustvarjali v delavnicah, se sprehodili skozi
Tepanje, druženje pa zaključili s kratko prireditvijo.

V četrtek, 9. 11. 2017, smo se učenci šolske skupnosti
zbrali na otroškem parlamentu, kjer smo v goste
povabili gospo Katjo Bernard, predstavnico Društva za
boljši svet, da nam je skozi svoje izkušnje in doživetja
predstavila šolo in šolski sistem v afriški državi Keniji.
Naš učenec Aleksander Pačnik iz 6. b razreda pa nam
je na zanimiv način predstavil avstralski šolski sistem
in nekaj prednosti ter slabosti šolanja v Avstraliji.
Ob koncu parlamenta smo se učenci razdelili v
skupine in izpostavili nekaj dobrih strani slovenske
šole.

Posebno vzdušje je pričaral Aleksander Pačnik, ki kot
učenec gostuje na OŠ Ob Dravinji. Z namenom, da
izpopolni znanje materinega jezika svojih staršev, je
avstralske šolske klopi za nekaj časa zamenjal za
slovenske. S čudovito predstavitvijo nas je popeljal v
popolnoma drugačen svet. Pripovedoval je o svojem
vsakdanu, predstavil znamenitosti Avstralije, nas
nasmejal s svojo prisrčnostjo in nas za konec pogostil
s tradicionalnimi avstralskimi keksi, ki sta jih posebej
za to priložnost spekla z babico Heleno.
»I really liked the camp because it had great activities
and the karioke was very funny. Of course I loved the
camp when I heard we got to stay up to 11pm. Apart
from sleeping (which was terrible) I thought the camp
was great well organized and one of the most fun
camps I had«. Aleksander Pacnik

KRAJINSKI PARK PIVŠKA PRESIHAJOČA
JEZERA
V petek, 27. oktobra 2017, smo se učenci osmih in
devetih razredov, ki smo vključeni v dodatni pouk
geografije in obiskujemo vsebine za
nadarjene
učence pri biologiji, odpravili na raziskovanje
krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Ogledali
smo si ekomuzej pivških presihajočih jezer. V podobi
Martina Krpana nas je sprejel g. Andrej Godina, ki nam
je povedal več zanimivih zgodb.

USTVARJALNA DELAVNICA – Praznični
aranžmaji
V petek, 1. 12. 2017, smo učenci 8. b razreda in naši
starši izdelovali praznične aranžmaje. Ustvarjali smo
snežake iz nogavic in riža. Za dekoracijo smo uporabili
naravne materiale: drevesno skorjo, mah, smrečje,
gozdne plodove, posušeno cvetje. Delavnico je vodila
gospa Vrhovšek, mama naše sošolke Viktorije.
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IZBIRNI PREDMET POSKUSI V KEMIJI
Udeležili smo se prireditve Veselje do znanosti, ki jo je
organizirala Gimnazija Celje Center. Prisluhnili smo
predavanju o polimerih in fosilnih ter obnovljivih virih
energije ter se udeležili različnih delavnic. Spoznavali
smo lastnosti medu in se z njim posladkali. V delavnici
Zanimiva kemija smo dokazali plin vodik, spoznavali
lastnosti helija in suhega ledu, opazovali gorenje
bonbona v kisiku. Prižgali smo črn smodnik in si ob
koncu ogledali še poskus gorenja metanola …
Učilnica je bila zelo zanimiva, saj je omogočala
sedenje na žogah.
Prav tako smo se podali na eksperimentalne
dogodivščine na Gimnazijo Slovenske Konjice.
Destilirali smo rdeče vino, ločevali tekočine, ki se ne
mešajo, izvedli kromatografijo, spoznavali lastnosti
natrija ter merili, koliko kisika se sprosti v reakciji
vodikovega peroksida, kjer smo uporabili katalizator
jetrca.

TUDI MI BOMO IMELI VREMENSKO POSTAJO
Letos smo začeli s projektom vremenska postaja.
Izdelali bomo vremensko hišico z merilci temperature,
zračnega pritiska in vlažnosti v ozračju. Dodali bomo
še dežemer in vetrokaz. Za začetek smo si ogledali
vremensko postajo v Slovenskih Konjicah.

V začetku decembra smo naše prvošolčke, ki
obiskujejo OPB, povabili na eksperimentalno urico.
Učenci so v skupinah, pod našim vodenjem, izvajali
različne poskuse: balon, čarobna voda, plavajoče
jajce, živahne rozine, barve v mleku, bojazljivi cimet,
oljna svetilka, ugasni svečo, riž in balon.
In kako so se počutili učenci?
»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali poskus barve v
mleku.« Liam, Klara
»Zelo je bilo lepo, vsi poskusi so mi bili všeč.« Ažbe,
Teo, Filip, Jon
»Všeč mi je bil poskus z rižem in balonom.« Tjan,
Zarja
»Zanimiv mi je bil poskus, ko je jajce lebdelo v vodi.«
Michael

PRAZNIČNI DECEMBER
V sredo, 6. 12. 2017, so nas s čudovitim nastopom v
praznični december popeljali učenci 1. c razreda. S
predstavitvijo so našo šolo napolnili z veseljem in s
pozitivno energijo, učence pa so obdarili s sladkimi in
zdravimi dobrotami.

»Užival sem v poskusu s cimetom.« Anej
Jaša, Vita, Katarina, Sara, Domen, Nik, Veronika,
Patricija, Julija, Ula, Živa, Tina in Tevž iz 9. razreda ter
Zara, Lucija in Urška iz 8. b.
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Osmošolci smo spoznali Prešernovo mesto Kranj.
Sprehodili smo se po Prešernovem spominskem
muzeju – stanovanju, nadaljevali pot skozi mestno
jedro, mimo mestnega spomenika se podali do
Prešernovega gaja, kjer je pokopan.

KULTURNI DNEVI
INTERDISCIPLINARNE EKSKURZIJE
V
torek, 3. 10. 2017, so četrtošolci v okviru
interdisciplinarne ekskurzije obiskali muzej na prostem
v Rogatcu. Doživeli so zanimiv dopoldan, saj so
spoznali bogato slovensko kulturno dediščino in način
življenja na podeželju nekoč, se prijetno družili v stari
kmečki hiši ter sami doživeli nekdanje bivalne
prostore.

Šestošolci smo se odpravili v odmaknjeno dolino sv.
Janeza Krstnika do Žičke kartuzije, nato pa še v Celje
na ogled srednjeveškega Celjskega gradu. Povzpeli
smo se na Friderikov stolp, najpogumnejši pa smo v
njegovi kleti obiskali tudi Teater groze, stalno razstavo
mučilnih naprav od 16. do 18. stol.

Učenci sedmega razreda smo obiskali Koroško. Na
poti smo se ustavili v Šempetru, kjer smo si ogledali
rimsko nekropolo, pot nadaljevali do cerkve Sv. Jurija
na Legnu. Naša zadnja postaja pa je bila Prežihova
bajta, spominski muzej slovenskega pisatelja Lovra
Kuharja – Prežihovega Voranca.

Učenci devetega razreda pa smo obiskali Kobarid.
Med potjo smo občudovali lepoto reke Soče.
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OGLEDALI SMO SI GLEDALIŠKO PREDSTAVO
V okviru drugega kulturnega dne smo si novembra
učenci od 6. do 9. razreda v SNG Maribor ogledali
gledališko predstavo z naslovom Gledališče od Ž do
A. Kako nam je bila predstava všeč, si lahko preberete
med naslednjimi vtisi.
Predstava mi je bila zanimiva, saj v svoji vsebini
omenja ljudi, ki jih ne vidimo, a brez njih predstave ne
bi bilo možno izpeljati.
Matic Pavlič, 6. c
V gledališču mi je bilo všeč, ker sta bila detektiva
smešna, predstava pa je bila zabavna in vsebinsko
bogata. Zelo sem se zabaval tudi ob pogovoru o
predstavi.
Mihel Rebernak Lončarevič, 6. c
Nad predstavo sem bila navdušena, saj sta nam samo
dva igralca razkrila vse skrivnosti gledališča.
Izabel Žerjav, 6. c

KAM NAPREJ?
POKLICNO USMERJANJE
Učenci 8. in 9. razreda se v okviru razrednih ur
posvečajo vsebinam o poklicnem usmerjanju.
Obiskalo nas je že kar nekaj dijakov in njihovih
učiteljev z gimnazije, s srednjih in poklicnih šol, ki naše
učence vabijo k vpisu v različne programe.
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stopnji. Presenetilo me je tudi, da imate malico (in tudi
kosilo) v šoli, medtem ko moramo pri nas doma za to
poskrbeti sami.

V SREDIŠČU

Kaj ti je na naši šoli še posebej všeč?

ALEKSANDER PAČNIK

Najbolj mi je všeč hrana, ki je sveža in topla. Prav tako
bi se zlahka privadil temu, da različne predmete uči
drug učitelj, ker se potem na svoje področje zares
dobro spozna.
Na naši šoli si se aktivno vključeval na različnih
področjih. Med drugim si na šolskem parlamentu v
okviru letošnje teme predstavil šolstvo in šolski sistem
v Avstraliji, posebno vzdušje pa si pričaral tudi na
angleškem jezikovnem taboru v Tepanju, kjer si
pripovedoval o svojem vsakdanu in predstavil
znamenitosti Avstralije. Zanima nas, ali si se na
katerem področju želel še posebej izkazati, pa
mogoče nisi dobil prave priložnosti?

Starost: 11 let
Najljubša hrana: testenine s parmezanom
Najljubša barva: modra

Zelo rad tudi plešem in pišem pesmi. Zelo sem že
vznemirjen, da bom lahko izkusil ples, ki ga boste na
šoli priredili 22. decembra v okviru kulturnega dne.

Najljubša žival: kenguru
Najljubši šolski predmet: angleščina,
matematika

Pesnjenja pa sem se lotil tudi pri uri slovenščine,
vendar le v angleškem jeziku, saj ima slovenščina
preveč sklonov in oblik zanje in mi jih je zelo težko
pravilno uporabljati.

INTERVJU: ALEKSANDER PAČNIK

My dad

Konec oktobra je v šolske klopi OŠ Ob Dravinji sedel
nov učenec, Aleksander Pačnik in popestril predvsem
delo v 6. b razredu. Prišel je z namenom, da nekoliko
bolje spozna deželo svojih staršev, sam jezik in
slovensko šolo. Po dveh mesecih se ponovno vrača
nazaj v Avstralijo, nas pa zanima, kako se je počutil
med tem časom v Sloveniji, zato smo ga prosili za
krajši intervju.

My dad in his time,
was a one of a kind.
He blew up a school,
ohhh, that was cool.
In the class English,
he always spoke gibberish.
He feels like a man,
as he was a Konjičan.

Iz katerega mesta prihajaš in v čem se slednje najbolj
razlikuje od Slovenskih Konjic?

Kaj pa rad počneš ob prostem času? Imaš kakšne
hobije?

Prihajam iz Melbourna, natančneje iz mesta Point
Cook, ki ima približno 50.000 prebivalcev, tako da je
zagotovo največja razlika v velikosti samega mesta.
Drugače pa je to mesto tudi narodno zelo raznoliko,
saj je tam poleg Avstralcev tudi veliko Indijcev,
Kitajcev, Novozelandcev, Angležev in drugih.

Zelo rad igram video igrice in sem strasten košarkar.
Najraje pa prosti čas izkoristim v druženju s starši.

Kako se počutiš v Slovenskih Konjicah?
Vesel in zadovoljen sem, da so me vsi tako toplo
sprejeli, me usmerjali in pomagali, zato se bom tukaj
vedno počutil dobrodošlega.
Na kakšen način se naša šola razlikuje od tiste v
Avstraliji?
Bistvena razlika je že v sami dolžini šolskega dne. Pri
nas
imamo
npr.
veliko
daljše
odmore
(45 min), je pa res, da smo v šoli vsaki dan dlje, in
sicer do štirih. Prav tako je leto razdeljeno na štiri
semestre, večino predmetov pa nas uči samo ena
učiteljica. To je podobno, kot je pri vas na razredni
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Kaj ti bo v tem kratkem času med nami najbolj ostalo
v spominu?
Najbolj so me prevzeli prijateljski odnos, prijaznost in
toplina vseh (tako učencev kot tudi vseh zaposlenih na
šoli) ter dejstvo, da so z menoj vsi govorili iz srca.
Navdušen pa sem tudi nad snegom, ki je kar dvakrat
pobelil Slovenske Konjice.
Zahvaljujemo se ti za odgovore in ti želimo, da se v
Slovenijo še večkrat vrneš ter da svoje interese tudi v
daljni Avstraliji kar najbolje uveljavljaš še naprej.
Hvala tudi vam za vse prijetne trenutke, ki sem jih
lahko doživel z vami.
Jaka Leskovar, Tia Godec, Eva Kovše, 6. b

ŠPORT

TEKMOVANJA
ŠPORTNA TEKMOVANJA
DRŽAVNO OSNOVNOŠOLSKO TEKMOVANJE V
ULIČNEM TEKU – 22. LJUBLJANSKI MARATON

TEKMOVANJE MALE SIVE CELICE
V četrtek, 21. 9. 2017, je na III. OŠ Celje potekal
regijski izbor televizijske oddaje Male sive celice.
Ekipa v sestavi: Ulrik Lebeničnik Trstenjak, Zara
Hlastec in Tevž Beškovnik je na pisnem delu zasedla
9. mesto. Dobro znanje je pokazala tudi ekipa v
sestavi: Lena Pekošak, Lana Sirc Fijavž in Ula
Vipotnik, ki je zasedla 10. mesto.

V soboto, 28. 10. 2017, so učenke in učenci naše šole
že peto leto zapored nastopili na Državnem
osnovnošolskem prvenstvu v uličnem teku, ki je bilo
organizirano v sklopu 22. LJUBLJANSKEGA
MARATONA. Med 80. uvrščenimi šolami je naša šola
s 120. točkami osvojila odlično 2. mesto. Najboljša
med posamezniki naše šole sta bila: Nik Fevžer in
Jure Petrič, ki sta v svoji kategoriji dosegla 5. mesto.

STAREJŠA DEKLETA SO USPEŠNO ZAČELA
NOVO SEZONO V KOŠARKI

RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE BOBER

V sredo, 8. 11. 2017, je potekalo občinsko tekmovanje
v košarki za starejša dekleta. V obeh tekmah so naše
učenke visoko in zasluženo zmagale. Našo šolo so
zastopale naslednje učenke: Tori Šporar, Maja
Vinkovič, Taja Sodin, Evelin Sadek, Gaja Jelenko,
Sara Malič, Lana Korošec, Lara Obrovnik, Katarina
Zoya Golež, Nina Natek, Živa Štabej, Ajša Sivka in
Alja Sodin.

V mesecu novembru smo za šestošolce na šoli
organizirali računalniško tekmovanje Bober. S tem
tekmovanjem želimo pokazati, da računalnik ni le
orodje za komuniciranje, brskanje po spletu, urejanje
besedil, poslušanje glasbe in gledanje filmov, ampak
tudi neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov, zaradi
katerih mlademu računalnikarju ni nikoli dolgčas.
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STAREJŠA DEKLETA SO SE UVRSTILA NA
DRŽAVNO ČETRTFINALE V KOŠARKI

ŠPORTNI INTERVJU: TIMON BRGLEZ

V torek, 28. 11. 2017, je potekalo regijsko finale. Naše
učenke so se na prvi tekmi pomerile proti IV. OŠ Celje
in nasprotnice premagale s 43 proti 22. Na tekmi za 1.
mesto so ponovno igrale proti domači ekipi OŠ Šmarje
pri Jelšah, ki so jo žal izgubile. Tako so usvojile 2.
mesto in se uvrstile na državno tekmovanje.

Timon Brglez je učenec 3. c razreda, navdušen
športnik in uspešen smučarski skakalec. Da pa
smučarski skoki niso samo zimski šport, je dokazal z
odličnimi dosežki poletne skakalne sezone …
Za začetek nam povej, kdaj si se začel ukvarjati s
smučarskimi skoki in kdo te je zanje navdušil.
IZJEMEN ŠPORTNI PLEZALEC

Trenirati sem začel leta 2014, ko sem bil star šest let.
Navdušil me je ati, ki je tudi treniral.

Zaključek sezone v športnem plezanju za vse
starostne kategorije je uspešno končal tudi učenec OŠ
Ob Dravinji, Janej Kotar Tominšek. Osvojil je dva
naziva DRŽAVNI PRVAK, in sicer v kategoriji
težavnost ter kategoriji balvani.

Kolikokrat na teden treniraš, kje in kako dolgo?
Treniram štirikrat na teden, treningi so različno dolgi.
Treniram pa v smučarskem društvu Vizore.
Opiši nam svoj trening!
Na začetku se vsi zberemo pri trenerju. Nato se
začnemo ogrevati, najprej tečemo. Potem se
razgibamo, se preoblečemo in gremo na skakalnico.
Dnevni trening traja približno štiri ure.
Ker si tudi uspešen učenec, nam povej, kako
usklajuješ učenje in smučarske skoke?
Učim se kar v šoli, po pouku in v podaljšanem bivanju.
Nalogo pa naredim takoj, ko pridem domov. Nato pa
grem na trening.
Naštej nekaj svojih dosežkov in povej na katerega si
najbolj ponosen.
Dvakrat sem že zmagal na tekmovanju Alpe Adria – to
je tekmovanje, kjer tekmujemo na štirih tekmah – dve
sta v Sloveniji, ena v Avstriji in ena v Italiji. Na
državnem tekmovanju sem osvojil 2. mesto. Na pokalu
Cocta sem zmagal – uvrstitev pa šteje tudi za državno
tekmovanje, zato sem na državnem tekmovanju
skakal zadnji. Na tekmovanju v Vizorah sem tekmoval
v kategoriji, kjer tekmujejo dečki do 11 let in sem
osvojil 2. mesto, tekmovalo pa je 111 dečkov. Osvojil
sem 23 medalj in 35 pokalov. Na vseh tekmovanjih je
veliko tekmovalcev. Najbolj pa sem ponosen na
dosežke s tekmovanja Alpe Adria. Na leto se udeležim
približno 35 tekmovanj.
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Kakšno opremo potrebuješ za smučarske skoke?
Dres, smučarske čevlje, očala, čelado in smuči.
Uporabljam smuči znamke Fischer.
Imaš kakšno skrito željo glede skokov?
Zelo se veselim tekmovanja, ko bom tekmoval v
kombinaciji. Najprej bom skakal, nato pa še tekel na
smučeh.
Ali se poleg smučarskih skokov ukvarjaš še s čim?
Ja, ukvarjam se še z gimnastiko, atletiko in plešem hip
hop.
Kakšne cilje imaš v življenju in kaj bi še rad dosegel?
Želim si, da bi skakal na olimpijskih igrah in zmagal,
rad pa bi tekmoval tudi na tekmah svetovnega pokala.
Kdo je tvoj največji vzornik in zakaj?
Moj največji vzornik je ati. Všeč pa so mi vsi slovenski
smučarski skakalci.
Koliko si največ skočil?
Moj neuradni rekord je 26 metrov, moj uradni pa 24
metrov.
Kaj ti je pri skakanju najbolj všeč?
Zelo mi je všeč, ko letim po zraku.

OBISKAL NAS JE PRIMOŽ SUHODOLČAN

Timon, hvala za izčrpne odgovore. Želimo ti veliko
uspehov in športne sreče še naprej! Z veseljem bomo
v prihodnosti še poročali o tvojih dosežkih in držali
pesti zate!

V četrtek, 28. 9. 2017, nas je s svojim obiskom
razveselil eden najbolj priljubljenih mladinskih
pisateljev, prav gotovo pa najbolj košarkarsko obarvan
mladinski pisatelj Primož Suhodolčan. Skozi
pripovedi smo lahko prepoznali utrinke različnih
junakov iz knjig, ki jih tako radi prebiramo iz dneva v
dan.

Zarja Kupljen in Lana Francis Sirc Fijavž, 8. a

KLUTURA

SMO KULTURNA ŠOLA
V petek, 22. septembra 2017, smo se udeležili
svečane prireditve ob podelitvi naziva KULTURNA
ŠOLA, ki je potekala na OŠ Louisa Adamiča v
Grosuplju. V okviru programa smo si ogledali
zanimivo gledališko predstavo z
naslovom
Nacionalno preverjanje stanja, ustvarjali v različnih
tematskih delavnicah in uživali v druženju s sovrstniki.
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V SKRIVNOSTNI TIŠINI
Kot da se tam ustavil je čas,
kakor da tja ni stopil še nihče izmed nas,
tako mirna in mogočna kartuzija se zdi,
kaj takega lahko se le v pravljici zgodi.
Poglej to naravno in lepo dolino,
ki zavita je v čarobno, skrivnostno tišino,
prav takšno tu včasih bilo je življenje,
skromno, preprosto menihov venenje.

ZAKLJUČEK FESTIVALA LEPOPISJA V ŽIČKI
KARTUZIJI
V petek, 6. oktobra 2017, pa je med mogočnimi zidovi
Žičke kartuzije potekala zaključna prireditev s
podelitvijo nagrad najboljšim ustvarjalcem na
natečaju. Tema letošnjega festivala je bila
Zeliščarstvo in kartuzijanska kuhinja. Med nagrajenci
pa so bili tudi učenci naše šole: Jona Hlastec, Evelin
Sadek, Lana Francis Sirc Fijavž, Zara Hlastec.

Prisluhni tem zvokom vsakdanje molitve,
začuti odmev mogočne stvaritve,
uživaj v vonju slastnih jedi,
ki danes v Gastužu okusiš jih ti.
Občuti lepoto, ki te obdaja,
ponosen na zgodovino našega kraja!

Sledi nekaj prispevkov našega literarnega ustvarjanja
na temo Zeliščarstvo in kartuzijanska kuhinja.

Jak Mernik, 6. a
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JAZ ZELIŠČARKA

V dolini ozki,
skriti pred ljudmi,
gostilna Gastuž,
še zdaj stoji.
Za goste
s čaji in dobro hrano poskrbi.

Če bi bila jaz zeliščarka
in bi živela pred petsto leti,
bi vsak dan gledala rožice cveteti.

Zarja Kupljen, 8. a

Poznala bi veliko vrst rastlin,
med njimi tudi grški origano
in primorski rožmarin.

MOJSTRI ZELIŠČARSTVA
Že od nastanka kartuzijanske veličine,
so znane zeliščarske mojstrovine.
Menihi so skromno in preprosto živeli,
in bolne sobrate z zelišči oskrbeli.

Zunaj kartuzijanskih zidov bi živela,
z menihi stika ne bi imela,
a bi z veseljem rožice plela.
Ko zelišča bi dozorela,
bi jih s srpom požela,
na skednju bi jih posušila
in iz njih čaj naredila.

Imeli so vzorno hišno lekarno,
čaji, mazila, zdravila – vse je bilo varno.
So sami na vrtovih zdravilne rastline gojili,
pa tudi iz knjig so se veliko naučili.

K meni bi ljudje po čaj hodili,
ko bi se slabo počutili,
jaz bi ga z veseljem dala,
da bacile bi pregnala.

Na kulinariko prav tako so dobro se spoznali,
v Gastužu odlično hrano pripravljati so znali.
Zelenjavo na vrtovih sami so gojili,
v potoku pa ribe, rake in polže so lovili.
Blažka Mlakar, 6. b

Tako so mirno vrsto let živeli,
v skromnosti, preprostosti lepo so se imeli.
Danes pa skrivnostno nas pozdravijo zidovi,
v knjigah pa odkrivamo, kaj prinašajo naslovi.

ZDRAVILNE ROŽICE
Na rožice se res bolj malo spoznam,
a za trebušne težave priporočam rman.

Potrebna so bila leta trdega dela,
da je zeliščarska dejavnost dobro zacvetela.
Da so postali po vsej Evropi znani,
in med samostani strogo spoštovani.

Za mirne in sproščene noči
sivka poskrbi.
Sedaj ko razhajata gripa in prehlad,
je dobro za grlo in dlesni žajbelj grgrat.

Sara Senica, 6. a

Moja babi iz koprive tudi špinačo naredi,
čeprav nam otrokom se to sila čudno zdi.

KARTUZIJANSKA KUHINJA
Ko menihi so v Žički kartuziji živeli,
vsak za svoj vrt vestno so skrbeli.
Na njih so zdravilne rastline nasadili,
in zelišča različna gojili.

Če pa želite še več rožic spoznati,
priporočam sprehod med kartuzijanskimi brati.
Ana Vrhovšek, 6. c

Sprva so menihi kuhali sami,
nato pa so jedi nastajale z večimi rokami.
V knjige so zapisovali kulinarične ideje,
njihova domišljija res ni imela meje.

V DOLINI SKRITI
Menihi spali so v milini,
živeli v tišini.
Vstajali ob dveh,
čez dan hodili vsak po svojih poteh.
Na vrtovih so gojili
rožmarin, meto, timijan,
meliso, janež, encijan,
ribe uživali so vsak dan.

V kuhinji so različna zelišča uporabljali,
ker na zdravo prehrano niso pozabljali.
Včasih so se z medom posladkali,
po kosilu pa še jabolko dodali.
Na jedilniku ni manjkalo kruha,
h kateremu se odlično poda žafranova juha.
In danes še vedno mogoče je
okusiti dobrote kartuzijanske kuhinje.
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Glede meniha Klementina pa … jutri bom izvedel
resnico, ki bo ovrgla ali potrdila sum v povezavi z
mojimi zelišči.

Saj gostilna Gastuž že 550 let tam stoji,
v njej pa se stare kulinarične dobrote dobi!

Tvoj Frančišek

Evelin Sadek, 9. a

Manca Levart, 6. a

DOBROTE GASTUŽA

ZGODBA O GOBOVI JUHI
Moj zdravilni vrt ima
različna zelišča pisana.
Raste, kar srce ti poželi,
tudi zelenjava in vinogradi!
Zraven pa gostilna stoji,
najstarejša v Sloveniji.
Že 550-letno tradicijo ima,
navduši gosta vsakega.
Že menihi recepte so napisali
in jedilnike odlične sestavljati so znali.
Zato Gastuž obišči tudi ti,
saj se zgodovina vedno znova prebudi!

Nekoč, pred davnimi časi so v Žički kartuziji živeli
menihi. Skrbeli so za vrtove, kuhali, prepisovali in
pisali knjige. Prav nič drugačen ni bil menih Frančišek,
ki je kuhal najboljšo gobovo juho. Svojo kuhinjo je imel
v gostilni Gastuž, kjer so se radi ustavljali popotniki.
Niso in niso mogli prehvaliti čudovite gobove juhe.
Glas o juhi se je hitro razširil do skrajnih meja v
cesarstvu.
Drugi menihi so mu slavo zavidali. Ko so ga vprašali
po receptu, je samo skomignil z rameni. Na vse načine
so poskušali izvedeti to skrivnost, zanimalo jih je,
katera je ta čarobna sestavina. Velikokrat so mu sledili
na vrat, da bi videli, katera zelišča uporablja, vendar
nobenemu ni uspelo odkriti skrivnega recepta.

Jona Mernik, 6. a
DNEVNIŠKI ZAPIS MENIHA FRANČIŠKA

Ker je novica o čudoviti gobovi juhi prišla na uho
cesarju, ga je ta povabil na tekmovanje grajskih
kuharjev. Menih Frančišek je bil zelo vesel povabila in
je takoj začel pripravljati vse potrebno. S sabo je vzel
le nekaj zelišč s svojega vrta in sveže gobe iz
bližnjega gozda. Nato je odšel.

Petek, 18. 10. 1278
Dragi dnevnik!
Z veliko vznemirjenostjo sporočam, da sem sestavil
nov recept za vrhunski in enkraten namaz! Po njem
sem izdelal odličen mehki sir iz kozjega mleka, ki sem
mu dodal nekaj skrbno izbranih zelišč z mojega
samostanskega vrta. Zelišča jed dopolnijo, popestrijo
in ji dajo značaj. Vse skupaj sem namazal na rženi
kruh in v krušni peči še malo popekel. Kmalu se je po
kuhinji razširil omamen vonj in tudi okus je potrdil moj
kulinarični presežek.

Čez nekaj dni se je na Dunaju začelo tekmovanje.
Sam cesar je ocenjeval mojstrske jedi, ki so jih skuhali
vrhunski strokovnjaki. Nato je prišel do Frančiškove
juhe. Vonj je bil omamen, okus nepopisen. Ko je zajel
prvo žlico, so se mu oči zasvetile od navdušenja.
Veliko odličnih jedi je poizkusil, a ob tej gobovi juhi je
ostal brez besed. In zmagal najboljši, Frančišek.

Verjamem vase in srčno upam, da bom jutri prepričal
strokovno žirijo in zmagal na najprestižnejšem
tekmovanju Gostilna Gastuž išče šefa. Tako bi postal
vodja kuhinje in restavracije najbolj obiskane gostilne,
o kateri govorijo gostje od blizu in daleč. Tudi sam
cesar ne more prehvaliti naših odličnih dimljenih
postrvi, potočnih rakov in rezancev z gobami, prelitih s
kislo smetano.

Še danes, že 550 let, ob vstopu v Žičko kartuzijo, v
objemu mogočnega samostana še vedno trdno in
ponosno stoji gostilna Gastuž – najstarejša gostilna na
Slovenskem. In v njej že toliko dolgih let pripravljajo
najboljšo gobovo juho po skrivnostnem in
starodavnem receptu kuharskega mojstra meniha
Frančiška.
Vita Tome, 8. b

A nekaj mi ne da miru, resnično sem zaskrbljen, saj se
mi poraja sum, da menih Klementin z mojega vrta
krade moja skrbno negovana zelišča. Vsi bratje so
zelo skrivnostni, saj se vsak po svojih močeh trudi
ustvariti najboljšo kulinarično mojstrovino in zmagati.
Živimo v tišini in ustvarjamo vsak v svoji celici. Le
vonjave izdajajo, kar skrivaj pripravljamo.

Sem zajec po imenu Otokar III. Izvedel sem, da naj bi
po meni poimenovali Žičko kartuzijo z drugim imenom
tudi Zajcklošter. Naj vam povem, od kod izvira to
nenavadno ime.

Zdaj pa moram temeljito razmisliti, kako bom jed
serviral. Potrebno je razmisliti tudi o dekoraciji, ki se
vsekakor mora skladati z okusom. Rad bi oboje čim
bolj povezal … No, v mislih imam rdečo vrtnico … Zdi
se mi, da bo prava izbira!

Nekega dne sem se potikal po gozdu, nato pa sem
opazil človeka, ki je dremal pod drevesom. Ko sem mu
tako hitro skočil v naročje, se je malce prestrašil in
zavpil: »Glej zajca!« In temu človeku je bi bilo ime
Otokar III.

ZAJČKOVI DNEVI V ŽIČKI KARTUZIJI

16

Ker so po meni poimenovali to veliko in mogočno
kartuzijo, sem se odločil, da si jo pobliže ogledam.
Priskakljal sem po poti in najprej zagledal potok, ki je
tako lepo šumel. Ko pa sem se še malo obrnil, sem
opazil majhne, skrbno obdelane vrtove, na katerih so
rasle različne vrste zelišč in zelenjave.

dragoceno knjigo receptov in bili veliki mojstri
kuharskih mojstrovin.
In danes, po 550. letih iz kuhinje v Gastožu prav tako
omamno diši. Kuhalnic v rokah ne držijo več menihi,
pač pa prav tako spretni kuharji, ki ustvarjajo odlične
specialitete iz njihovih knjig in po njihovih receptih.
Ponosni smo lahko, da imamo v naši bližini takšen
biser, v katerem je zgodovina še danes živa.

Odločil sem se, da nadaljujem pot. Ob vstopu sem
zagledal dvanajst menihov, ki so se ravno odpravljali
v kuhinjo. Hitro sem skočil do zadnjega, dvanajstega
meniha in ga tiho vprašal: »Kam ste namenjeni?« Ni
mi odgovoril, v roko je vzel pero in na list papirja
napisal, da gredo v kuhinjo, ker je čas kosila. Hodil
sem za njimi in jih opazoval. Bili so skrivnostno tiho,
ko so si pripravljali skromen obrok. Kmalu je zadišalo
po domači juhi, polenovki in zelju. Jaz pa sem jih
začudeno opazoval, ko so sedli za mizo in pričeli jest.
Nato pa sem spet vprašal dvanajstega meniha: »Zakaj
na vašem krožniku ni mesa?« Tokrat mi je tiho
zašepetal, da imajo post. Nisem točno vedel, kaj to
pomeni, a sem kmalu ugotovil, da je to obdobje, ko ne
smejo jesti mesa.

Lana Frencis Sirc Fijavž, 8. a

LITERARNI KOTIČEK

Učenci OŠ Ob Dravinji so med poukom spletli številne
črke v besede, jih postavili na pravo mesto, se z njimi
poigrali in vse skupaj v svojih prispevkih zapisali. V
navdih so jim bili narava, ljudje in nagajive črke.
JESEN
Listje se barva. Kostanj pada iz drevesa. Gobice
zrastejo. Živali si nabirajo zalogo. Polži se mastijo z
gobicami. Srnice jedo kostanj.

Prijazen menih se je spoprijateljil z mano in mi po
kosilu razkazal še skrbno urejene zeliščne vrtove.
Povedal mi je, da ima vsak menih majhno celico, kjer
piše, pa tudi majhen vrt. Na vrtu dvanajstega meniha
je raslo ogromno različnih zdravilnih zelišč. Pokazal mi
je vse – od žajblja do kamilic in me poučil o njihovi
moči. Opazil sem, da je res strasten vrtnar. Razložil mi
je, kako izdelujejo različna mazila, zdravila,
pripravljajo čaje in napitke, s katerimi pomagajo
bolnim ljudem pri različnih težavah.

Sara Obrul, 2. b

Nato me je povabil v knjižnico, kjer sem z
navdušenjem opazoval več kot dva tisoč rokopisov.
Menih je zavzeto pisal, jaz pa sem od utrujenosti
zadremal. Ko sem se zjutraj zbudil, meniha ni bilo več
v celici. Sklepal sem, da je šel molit, a sem kmalu
ugotovil, da so v samostan prispeli pomembni gostje,
ki jih je bilo potrebno pogostiti. Med njimi je bil
najpomembnejši Paolo Santonino, ki so ga namestili v
Gastožu.
Tiho in neopazno sem se prikradel v obednico. Na
mizah pa je bilo polno rdečih vrtnici, različnega cvetja
in zelenja. Ko sem nekaj časa opazoval prekrasno
okrašene mize, so gostom že postregli s prvo jedjo. To
je bila kulinarična lokalna posebnost– domači rezanci,
preliti s sladko smetano in posuti s sladkorjem. Tudi
sam si želel okusiti to odlično specialiteto, a žal nisem
mogel. Videl sem, da je bila temu gospodu Santoninu
ta jed zelo všeč, saj je prosil še za dodatno porcijo.
Nato so na ogromnem krožniku prinesli dušeno kokoš
v lastnem soku. In gostje so bili nad hrano preprosto
navdušeni.

Vivian Rupnik, 1. b
MIŠKA LILI
Jeseni je mala miška Lili šla na sprehod in zagledala
hruško. A hruška je bila visoko na drevesu in miška ni
mogla do nje. Močno ji je krulilo v želodcu, ker je bila
lačna. Tedaj pa je zapihal močan veter in hruško
stresel z drevesa. Miška se je hruške zelo razveselila
in se do sitega najedla.

Tudi naslednje dni je iz kartuzijanske kuhinje omamno
dišalo. V Gastožu so pripravljali pražena jabolka, pa
potočne rake, polže in postrvi, ki jih gojijo v bližnjem
potoku. Izvedel sem, da je bila kartuzijanska kuhinja
cenjena in znana daleč naokoli, da so menihi ustvarili

Ana Založnik, 2. b
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JEŽEK NABIRA HRUŠKE

JEŽEK RADOVEDEK

Ježek se kotali
ter hruške nabira,
ko se lisica pripodi,
na njegovo bodico prileti.
Ježek se smeji,
lisica pa: »Av, av, mene to boli!«

Nekoč je živel ježek Radovedek. Radovedek je bil zelo
mali ježek, a je veliko vedel. Nekoč je srečal kačo, ki
se je sončila na kamnu. A ježek se je skril v klopčič in
se odkotalil domov. Vedel je namreč, da ga lahko kača
poje.
Zoja Gašpar Štante, 2. b

Neja Golež, 2. b

Leni Modic, 1. b
Tina Vidmar, 1. b

MALI JEŽEK SE IZGUBI

JESENSKI LISTI

Ježek je šel na sprehod. Naenkrat se je znašel v
velikem, temnem gozdu. Ni več vedel, kje je, zato je
začel jokati. Tudi očka in mamica sta ga pogrešala in
bila zaskrbljena. Ježek je iskal pot iz temnega gozda
in se pri tem zabil v smreko. Potem je še enkrat zajokal
in zastokal: »Hočem očka in mamico!« Nato je začel
klicati na pomoč. Prišla je lisica. Ježek jo je prosil za
pomoč in ji razložil, da se je izgubil. Lisica pa si je
mislila, da bi skočila na ježka in ga pojedla. Ko je že
skočila, se je ježek umaknil in lisica se je zbodla na
kostanjevi ježici. Zastokala je in takoj zbežala. Ježek
je hodil in hodil in končno našel izhod iz gozda. Bil je
zelo utrujen. Končno je prišel domov. Očka, mami in
ježek so bili zelo veseli in so se objeli. Srečno so živeli
do konca svojih dni.

Živela je družina, ki je šla jeseni v gozd. Tam so videli,
kako listi padajo z dreves. Ati se je spotaknil na
korenini in padel na ježevo bodico ter se zbodel. Na
listju se je spotaknil tudi Nejc in padel na koleno. Nejc
je jokal. Koleno ga je močno bolelo. Ker se je ati
zbodel, ga ni mogel nesti. Domov ga je odnesla mama.
Gal Kupljen, 2. b

Neža Založnik, 2. b

Hana Žugelj, 2. a
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v deželo Slovenijo.
Tam se je nasadilo
in bogato je obrodilo.
Kako pa to vem, da se je zgodilo?
Ker to mi je drevo govorilo.
Aljaž Bezenšek, 4. a
ZLAT UTRINEK
Tamle vidim zlato sonce,
ko nekoga prijazno osvetli,
zdi se mi, da gledam,
a ne vidim ga z očmi,
vidim le utrinek,
ki na nebu se blešči,
utrinek rad igra se s pojočimi pticami.
Hana Žugelj, 2. a
Tina Lebeničnik, 2. a
POD MORJEM JE SVET LJUDI, SVET
MORKAMCEV

ZASEDA ZA MEDVEDA
Zaseda za medveda?
Ja, vzamem skledo meda,
da privabim medveda.

Nekoč je bilo morje, ki se je kar naenkrat, neke noči
prelilo na drugo stran sveta. Iz globočin in temnih
globin so se prikazale čisto prave vasice in popolnoma
drugačni ljudje od nas. Poimenovala sem jih
Morkamci.

Kje pa bo zaseda?
Za hišo našega soseda.

Pravzaprav so ti ljudje bili podobni kamenju in
koralam. V morju so živeli milijon let, vendar jih mi
nismo opazili. Njihova hoja je bila zelo počasna in
okorna, razmišljanje še bolj, prehranjevali pa so se s
smetmi, ki so plavale po vodi. Nosili so srajce iz alg,
na glavi pa so razkazovali klobuke iz rakovic in školjk.
Njihova koža je bila hrapava kot hrastovo lubje, oči
majhne kot riževo zrnje. Niso imeli nog, bili so brez rok,
pa so se vseeno premikali. Vprašajte me, kako? Na
spodnjem koncu trupa so imeli debelo sivo mišico, s
katero so se vsakih tisoč let premaknili za dva metra.
Njihovi bratje in sestre, danes visokogorje, so pred
milijoni let doživeli isto usodo. In zakaj ime Morkamci?
Ker so to kamniti ljudje iz morja. Sedela sem na plaži
in jih opazovala. Bila sem vesela, da so med nami, a
vseeno sem pogrešala morje.

A res pričakuješ medveda?
Seveda, da bo pojedel polno skledo meda.
Polno skledo meda?
Ja! Da ne bo več lovil ovac našega soseda.
In kaj bo potem?
Sosed bo za malico dal
in se ves čas smejal.
Julija Lunežnik, 4.a

Maša Malič, 4.a
MOJA SESTRICA
Moji sestrici je ime Nika. Je zelo majhna, je še
dojenčica in stara je 9 mesecev. Moja mala Nika
najraje raziskuje svet okoli sebe in se smeji. Tudi plazi
se. Ko ji včasih vzamem dudo, se joče. Zna se že
držati za stol in se pelje s avtomobilčkom, ki je igračka.
Jaz sem bila tista, ki sem jo prvič slišala, ko je rekla
MAMA. Včasih skupaj gledava »bejbi« televizijo.
Imam jo zelo rada.

Likovni izdelki učencev 1. b razreda
MLADO DREVO

Tina Lebeničnik, 2. a

Nekoč je bilo eno mlado drevo,
ki raslo je v nebo.
Vsi hoteli so ga podreti
in iz njega kres imeti.
Nekega dne drevo je odšlo,

MOJA SESTRA
Moji sestri je ime Tina. Stara je 10 let. Ima rjave lase.
Njena najljubša barva je modra. Najraje je kuskus.
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Rada se oblači moderno. Zelo rada se druži s
prijateljicami. Z mano se ne igra pogosto. Večkrat me
razjezi. Včasih skupaj gledava risanke. Veliko
telefonira. Uči se malo, zato jo po navadi mami krega.

Ena je A kot arnika,
ena je B kot babica,
ena je C kot ciklama,
ena je Č kot čevelj,
ena je D kot dinozaver,
ena je E kot encijan,
ena je F kot figa,
ena je G kot ginekolog,
ena je H kot hrup,
ena je I kot Ivi,
ena je J kot jajce,
ena je K kot krokodil,
ena je L kot limona,
ena je M kot mama,
ena je N kot Nana,
ena je O kot Olimpija,
ena je P kot papiga,
ena je R kot rana,
ena je S kot Saša,
ena je T kot tiranozaver,
ena je Š kot štorklja…
in tako naprej, tako naprej …
Ko pa se bližamo koncu,
se mi črka zlaže in reče:
Zmotil si se, ha ha ha!!!
Jaz pa zavzdihnem
in moram znova od začetka.
Urh Juhart, 2. a

Nikolina Banović, 2. a
POBEGNILA NAM JE ČRKA
Nekega dne se je črka O odločila, da gre po svetu.
Naveličala se je čepeti v abecedi in je odšla. Najprej je
šla v Ameriko. Tam je obiskala svoje prijateljice x, y, q.
Potem je šla na Hrvaško obiskat prijateljico đ. Nato je
šla v Egipt. Tam je spoznala veliko novega, kot na
primer piramide. Potem pa se je vrnila domov. In spet
je bilo 25 črk.
Anabel Adamlje, 3. c

POBEGNILA JE ČRKA A
Bil je lep sončen dan. Črka A se je igrala z drugimi
črkami. Ampak črke so se skregale! Črka A se je
odločila, da bo pobegnila. Pobegnila je v Koper na
morje. Zaradi tega so ljudje pisali vse besede brez
črke A! Ampak črka A se je začela dolgočasiti.
Ugotovila je, da je najlepše doma in se vrnila v
abecedo.
Katinka Skaza Pevnik, 3. c
POBEGNILA NAM JE ČRKA

ZALJUBLJENI MROŽ

Bil je ponedeljek. Vsi 1. razredi so se učili abecede.
Nenadoma se je zgodilo! Črka A je pobegnila iz
abecede. To je bilo zelo slabo, saj se prvošolci niso
mogli učiti črke A. A je odtavala stran, ker je bila prva
v abecedi in so se ji vse črke smejale, saj so jo vedno
napisali prvo. Črka A je odšla na morje. Ko so črke
videle, da A-ja ni, so bile žalostne. Zato so ji poslale
pismo, da jim je žal, in jo prosile, naj se vrne. Ko je A
to videla, je takoj odšla domov. Vse jih je objela in vsi
so bili spet veseli, tako učenci kot črke.

Postavni in zaljubljeni mrož

Neva Šelih, 3. c

in datum poroke je določil.

postal je pravi mož.
Zelo se trudi biti kavalir
in upošteva čim več manir.
V ribo se je zaljubil tako,
da bi lahko poletel v nebo.
Nekega dne se je odločil

Saj njegova riba je privolila,
da se z njim takoj bo poročila.
Dominik Plohl, 6. a

Jasmina Marguč, 9. b
NAGAJIVE ČRKE
ABCČDE … in tako naprej.
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SANJSKA LJUBEZEN

Mrož se je zaljubil v ribico,
ki je v Portorož pripotovala z vlakom,
nato pa jo je poneslo k oblakom.
Skupaj sta odšla na sladoled
in ga pojedla s kornetom vred.
Nato sta naročila še ocvrt krompir
in s hrano je bil dolgo mir.
Ker sta se zelo ljubila,
sta se kmalu poročila!
SLAVNI MROŽ

Nela Jelenko, 6. a

Živel je mrož,

MROŽEV ZMENEK

ki je tekel kros.
Ustavil se je, da bi pil,

Mrož postal je ves rdeč,

pa zagledal je ribo in se zaljubil.

po mladenki ribi hrepeneč.

Povabil jo je na zmenek

Ona ni ga le zavajala,

in rekla je JA,

pač pa tudi osvajala.

naša zaljubljenca sta srečna bila!

Povabil jo je na sladoled,

Domen Podpečan, 6. a

nato pa še na sadni led.

JOŽEF MROŽ IN MLADENKA RIBA

Ker dolgo sta hodila,
sta se zaljubila.

Jožef Mrož na plaži sedi,

Morda se bosta kmalu poročila!

naenkrat zagleda ribe tri.

Sara Senica, 6. a

Prva se mu smeji,

STARI, DOBRI VLAK

druga nekaj govori,
tretja pa samo leži.

Pozimi v Konjicah kot v pravljici je,
saj bela odeja prekriva čisto vse.

Mrož pristopi tja,

Kljub mrazu se stari vlak sveti,
čeprav so ga nazadnje uporabili pred mnogimi leti.

a ona se samo smehlja.
V mladenko ribo se zaljubi,

Ko v šolo odpravim se,
vsako jutro prijazno pozdravi me.

na prvem zmenku jo poljubi.
Jona Hlastec, 6. a

Vsak dan mi polepša vlak,
da od veselja skačem v zrak.
Tia Godec, 6. b
KONJIČAN
Jaz imam Konjice rad
zaradi pekarne Strnad.
Sam ne maram šole,
ker raje v marketu pijem kokakole.
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NEKOČ JE BIL KONJIČAN

Zelo všeč pa mi je vlak,
ker je pravi konjiški prvak.
Včasih oglašal se je glasno zelo
kot največje motociklistično kolo.

Nekoč v naše mesto prišel je Američan,
ki ga je pripeljal naš slavni Konjičan.
To je bil res dober vlak,
s katerim se je lahko peljal vsak
in je bil za nas pravi junak.

Pred leti je obnovo doživel,
zato je dandanes še bolj vesel.
Zdaj obletnico ima,
pa zapojmo mu: »Hura!«

Ta vlak je bil zelo skrivnosten,
njegov motor pa res kakovosten,.
Imel naj bi veliko konjev
in veliko različnih vonjev.

Jaka Leskovar , 6. b
VLAK ME POZDRAVLJA NA POTI V ŠOLO

Na žalost pa je leta 1963 šel v pokoj,
a je vseeno to vlak, ki bo ostal moj.
V spomin še vedno pri OŠ Ob Dravinji stoji
in pozdravlja vse vrste ljudi.

V križišču skozi Konjice stoji ta junak,
to je edinstven konjiški vlak.
Sopihal je pod Konjiško goro,
za sabo puščal gosto meglo.

Timotej Polenek, 6. b

Iz Poljčan skozi Konjice v Zreče
po poln koš veselja in sreče.
Vozili so se stari in mladi,
ki so življenje imeli radi.

EKO IN ZDAVA ŠOLA

Tinkara Jošt, 6. c
KONJIČAN VLAK

Kako učenci skrbimo za zdravje?

Nekoč je bil Konjičan vlak,
skozi mesto drvel je kot prvak.
Ker je tako hiter bil,
strojevodja žeje velikokrat ni potešil.

Vsak dan zaužijemo 5 obrokov, se gibljemo na
svežem zraku, napišemo domače naloge in se učimo
ter poskrbimo za dovolj spanja (vsaj 9 ur). V prostem
času se družimo s prijatelji in vrstniki ter svojo
družino.

Vlak je bil zelo priljubljen,
v tirnice močno zaljubljen.
Bil je tudi nadvse priročen,
hkrati še neznansko močen.
Ko skozi mesto je hitel,
se ni nikoli zaletel.
Zdaj še samo na tirnicah stoji
in se mu nikamor ne mudi.
Matic Pavlič, 6. c
O KONJIŠKEM VLAKU
Pri šoli Ob Dravinji lep športni park imamo,
zraven pa Konjičana, ki dobro ga poznamo.
Že vrsto let v križišču ponosno vlak stoji,
pozdravlja vse učence, ki v šolo se jim mudi.
Spominja nas na čase, ko vozil je do Zreč
in iz lokomotive se je kadilo, kot da bila bi peč!
Zdaj pa kot moj dedek se je upokojil,
podobe pa od nekdaj vlak ni spremenil.
Le obleko novo so pred leti mu nadeli,
otroci pa v pozdrav pesem so zapeli.
Zdaj vsaki dan jih čaka, da pouk se jim konča,
da v svojih se vagonih z otroki poigra!
Neja Kovač, 6. a
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Učenci 4. a
EKO VESOLJKA

Hana Žugelj, 2. a

To je vesoljka,
podobna ji je bogomoljka.
Tukaj je zato,
da nas opozori,
da z naravo grozno
delamo mi.

ZAJTRK
Zajtrk prvi dnevni je obrok,
to ve vsak otrok.
Včasih mame niso vsega kupile,
maslo same so naredile.
Peč zakurile, kruh so spekle,

Strašno žalostna je
zaradi naše umazane deželice.
Zato nas je opozorila in hkrati povabila:
»Hitro jo počistite,
drugače vas odnese vse!«

otroci, jejte, so vedno rekle.
Zajtrk je bil vedno zdrav,
pili so mleko domačih krav.
Okoli hiš bilo veliko je cvetlic,
jedli med so iz velikih žlic.
Otroci bili so zdravi,
z jabolki v roki so posedali v travi.

Če jo počistimo,
nam veselja dala bo.
Narava sama in ne vesoljka
bo poskrbela,
da med ljudmi se spet slišala bo polka.

Sven Šmid, 6. a

Izidor Mlakar, 5. b
ZDRAVJE

Če si zdrav,
imaš veliko energije
za vsakodnevne lumparije.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 17. 11. 2017, smo se učenci matične in
podružnične šole pridružili projektu Tradicionalni
slovenski zajtrk. Pogovarjali smo se o slovenski hrani,
pomenu lokalno pridelane hrane in zdravi prehrani.
Zajtrkovali smo živila, ki so jih imeli na rožnikih že naši
dedki in babice – kruh, maslo, med, jabolko in mleko.
Skupaj smo zapeli tudi pesem Ansambla Lojzeta
Slaka – Čebelar.

Bodi priden kot čebela,
ki cel dan dela.
Iščejo sladko medičino,
da si med naredijo.
Zdravo je jesti zajtrk,
ki je vsakodnevni obrok.
Ko jedel boš med,
čebelo spoštuj
in jo občuduj.
Izidor Mlakar, 5. b
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ZAJTRK ZA ZNORET
PES GUČI

Ati vsako jutro prinese mi sveže kravje mleko,
ki je zelo dobro in eko.
Mami mi pripravi še kruh, jabolko, maslo in med,
ta zajtrk je dober za znoret!
Da sem krepka in zdrava,
je takšen zajtrk izbira prava.
Tukaj je še moj nasvet:
naj se tradicionalni slovenski zajtrk ohranja še vrsto
let!
Manca Levart, 6. a
ČEBELA
Nekoč je bila čebela,
ki je čebelarja rada imela.
Nabirala je med,
da je bil sladek vsak obed.
Čebelar je bil vesel,
še raje jo je imel.
Potem pa je čebela zbolela
in čebelarja prizadela.
On je mislil,
da je lena,
saj njegova hrana
več ni bila medena.

Foto: Nik Lunežik, 9. a
HIŠNI LJUBLJENEC THOR

Ko čebela je ozdravela,
je na delo oddrvela.
Čebelar je bil vesel
in jo do konca življenja rad imel.
Blaž Matavž, Nik Švab, 5. b

FOTO POTEP
Foto utrinki naših učencev

Foto: Rok Bobik, 9. a

SPOMINI NA POLETJE

Foto: Nik Lunežik, 9. a
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KULINARIKA

GOSPODINJSKA UČILNICA IŠČE ŠEFA
Učenci pri pouku gospodinjstva in pri izbirnem
predmetu načini prehranjevanja nabiramo izkušnje in
kulinarične spretnosti pri samostojni pripravi hrane.
V teh prazničnih dneh pa iz gospodinjske učilnice
prijetno diši po sveže pečenih piškotih …
Ste jih že poskusili?

VOŠČIMO
V čarobnem decembrskem času nas večina že
nestrpno pričakuje praznike. Vsi, ki ste bili v tem letu
pridni, pa se seveda veselite tudi prihoda Božička.

Učenci 2. a
Nekaj učencev 1. triletja je učenkam šolskega
novinarstva, Almi, Sari in Teji, zaupalo svoje želje.
Kaj si želiš ob novem letu?
Vid Pučnik, 1. a razred: Da bi bil srečen.
Miha Lajnšček Kralj, 1. b razred: Veselje in srečo.
Vita Godec, 1. b razred: Da se s prijatelji ne bi kregali.
Mila Krošl, 2. a razred: Sneg in psička.
Špela Mojca Mlakar, 3. c razred: Kotalke in čelado.
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Učenci 8. b razreda smo pod mentorstvom
razredničarke Jane Novak Vehovar in sorazredničarke
Simone Pozeb izdelali dišeča mila, učenci izbirnega
predmeta poskusi v kemiji pa so pod vodstvom Urške
Ribič Hribernik pripravili kopalno sol.
Eneja Brdnik, Vita Tome, 8. b

Učenci 1. c

BRALNE RAZGLEDNICE
Tudi v tem šolskem letu govorimo z dobrim
namenom, izdelujemo in izmenjujemo bralne
razglednice z lepimi željami, s pozitivnimi mislimi in z
iskrenimi voščili ...

Urh Juhart, 2. a
VOŠČILO
Že praznične luči v mestu gorijo,
naj še v domovih vseh zažarijo!
Božič pred vrati nestrpno že čaka,
letu, ki odhaja, ura tik-taka.
Narava si zimsko je obleko nadela,
snežne odeje zelo sem vesela.
Otroci po hribu kepe valijo,
okna pa bele snežinke krasijo.
V šoli nas praznično vzdušje navdaja,
veselje otrok povsod se nahaja.
Naj v novem vas letu sreča objame,
zdravje in mir vse vas prevzame!

Učenci 7. a razreda so svojo voščilnico podarili 8. a.

MODA
Evelin Sadek, 9. a
Učenka Edona Plava iz 8. a razreda je pripravila
nekaj modnih nasvetov za zimske dni in praznične
priložnosti.

Učenci 1. a
PRAZNIČNA PRESENEČENJA
26

SMEH IN RAZVEDRILO

Za malo sprostitve in smeha je poskrbel devetošolec Matic Primožič.
UČIMO SE O ŽIVALIH …
Učitelj vpraša učence: »Kaj je še nevarnejše od najbolj krvoločne živali?«
Učenec odgovarja: »Zapreti oči, ko ugasneš budilko!«
KDO BI VEDEL …
Zakaj na Lego kockah piše od 6 do 12 let,
če jih jaz sestavim v šestih mesecih?
ŠOLSKI POGOVORI…
Tone: »Kaj počneš v ponedeljek?«
Jože: »Čakam na petek.«
NESPORAZUM …
V trgovino vstopi črnc s pisano papigo na rami.
Prodajalec vpraša: »Kje ste našli to čudo?«
Papagaj odgovarja: »V Afriki!«
Matic Kancler iz 8. b pa pripoveduje …
HASO, MUJO IN NOGOMET
Mujo in Haso sta šla na nogometno tekmo. Zraven sta vzela nekaj domačega zeliščnega likerja in se
zmenila, da za vsak gol naredita požirek. Tekma se je končala z rezultatom 0 : 0 in Mujo predlaga:
»Ajmo, Haso, še na košarko!«

UGANKA
KDO JE TO?
Je lepe zelene in rumene barve,
kot griči in sonce se blešči.
Včasih je vozil iz Konjic v Poljčane,
danes pa si oddihuje od dolgih poti.

Benjamin Brglez, 6. c
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REBUS 1:
Za razvedrilo sta vam Ambrož Levart in Jaka Kumar iz 7. a razreda, pripravila dva rebusa. Kdo pozna
rešitvi?

1,2

1

3,4

2

___ ___ ___ ___ ___ ___

1,2

3,4

1
___ ___ ___ ___ ___

REBUS 2:

__ __ __ __ __ __
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__ __ __ __ __

KRIŽANKA:
Poučno obarvano križanko sta sestavili Zara Hlastec iz 8. b in Lana Frencis Sirc Fijavž iz 8. a razreda.
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1.

BELA, NAVADNO KRISTALNA SNOV, KI SE UPORABLJA ZA SLAJENJE

2.

SNOV IZ KVASOVK, NAVADNO ZA VZHAJANJE TESTA

3.

IZDELEK, KI SE PRIDOBI Z MLETJEM ŽITA

4.

MAŠČOBA, PRIDOBLJENA IZ SMETANE

5.

KOZJE, KRAVJE, OVČJE

6.

LISTNATO DREVO Z MOČNIMI VEJAMI ALI NJEGOV KOŠČIČASTI SAD

7.

JUŽNO DREVO S SVETLO RUMENIMI UŽITNIMI SADOVI ALI NJEGOV SAD

8.

BELA KRISTALNA SNOV, KI SE UPORABLJA ZA IZBOLJŠANJE OKUSA

9.

KOKOŠJA, RAČJA, GOSJA

10. POSUŠENO LUBJE CIMETOVCA, UPORABLJENO KOT DIŠAVA
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SPLETKO, spletni časopis OŠ Ob Dravinji
Osnovna šola Ob Dravinji
Slovenske Konjice, december 2017

INTERVJU z Aleksandrom Pačnikom so pripravili Jaka Leskovar, Eva Kovše in Tia Godec pod
mentorstvom Valentine Volavšek.
INTERVJU s Timonom Brglezom sta pripravili Zarja Kupljen in Lana Frencis Sirc Fijavž pod
mentorstvom Jovite Kovač.

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, Jana Novak
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MENTORICE LIKOVNEGA USTVARJANJA: Urška Groleger, Miša Lešnik, Jerneja Menzinger, Špela
Sovič, Jasmina Vodovnik
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