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                                                                     Drage bralke in bralci! 
 
                                                                         Vstopili smo v pričakovan pustni čas. Obletele so nas pustne norčije, 

pustne dobrote, maske … Skoraj vsak dan se prenajedamo s krofi, tako domačimi kot kupljenimi. Te 

dobrote so sestavni del »praznika«. V soboto smo nekateri opazovali tradicionalno pustno povorko in 

pokušali najrazličnejše dobrote na dobrodelni obarjadi.  

Veselimo se tudi zimskih počitnic, ko se bomo odpočili in zadihali ter tako pridobili nove moči za 

nadaljnje cilje. Nekateri se bodo odpravili v planine na smučanje, drugi na morje ali toplice, tretji pa 

bodo uživali doma. 

Domnevam, da bo ta čas koristil vsem. Počasi pa se bo treba pripraviti na težek maj. Zato vam želim 

lepe počitnice, kjerkoli že boste.  
Nejc Podgoršek, 9. g 

PUSTOVANJE 

 

V petek, 21. 2. 2020, bomo imeli šolsko pustovanje (saj so na pustni torek počitnice). V šolo bomo prišli v 

maskah. Potem se bomo fotografirali, morda pa bomo lahko kot vsako leto šli na kratko povorko po Grajeni. 

Mislim, da bo to super dan in upam, da se bodo tudi učitelji v kaj našemili. 

 

Ana Bole, 7. g 

 

                                        ŠESTA REDNA SEJA OTROŠKEGA MESTNEGA SVETA 

 

V ponedeljek, 10. 2. 2020, je potekala 6. redna seja Otroškega mestnega sveta Mestne občine Ptuj. 

Najprej nas je nagovorila županja, gospa Nuška Gajšek, nato pa še mini županja Sara Desku. Z dvigom roke 

smo morali potrditi zapisnik 5. seje, nato pa je sledil pregled njenih sklepov. Ugotovili smo, da bi se plesa, ki 

naj bi ga priredili v letu 2020, rado udeležilo večje število otrok in mladostnikov kot lani. Pogovarjali smo se 

tudi o skupnem profilu za vse šole, ampak se večina s tem ni strinjala. 

Prišel je direktor CID-a (Centra interesnih dejavnosti Ptuj), ki nam je ta center predstavil. Povedal je, da se 

delavnic, ki jih prirejajo, udeležuje zelo malo otrok in nas povabil, da večkrat pridemo. 

                                                               Klara Tikvič, 6. g 

 

 

 ZBIRANJE PAPIRJA 

V tem tednu ponovno začnemo z zbiranjem starega papirja. Zabojnik bo pred šolo na prvem parkirnem prostoru. 

Prosimo, da v zabojnik odlagate samo časopis in reklame. Če pripeljete časopisni papir v kartonski škatli, le 

tega lahko odložite v zabojnik (praznih kartonskih škatel ne odlagajte, ker nam bodo odšteli pri plačilu). Denar 

bomo namenili učencem 9. razreda za valeto.  

Prijazno vabljeni.                                                                                                       Ekosvet 

 

 

 

 



 

 

 

 NAJPOMEMBNEJŠA DOGODKA V FEBRUARJU … IZDELAVA KNJIG IN KULTURNI DAN 

 

IZDELAVA KNJIG 

V petek, 7. 2. 2020, smo imeli kulturni dan, na katerega smo se pripravljali vse od začetka šolskega leta. Ta dan 

je bil poln dela in zagnanosti, saj smo morali knjige v štirih šolskih urah zvezati in urediti platnice. Vse se je 

začelo, ko smo napisali prvi spis. 

Vsak je v svoji knjigi moral imeti najmanj 10 strani oz. najmanj tri spise. Imeli smo liste v velikosti 21 cm x 21 

cm, da smo dobili lep kvadrat. Pri pouku smo spise prepisovali, nato pa jih shranili. V petek zjutraj smo začeli 

vezati. Lahko smo lepili ali šivali, in tako zvezali skupaj. Nato je še sledila izdelava platnice, pri kateri smo 

morali biti nadvse ustvarjalni. Ob koncu dneva smo knjige pokazali učiteljem, nato pa smo jih lahko nesli domov 

in jih do konca uredili. 

 

Madita Godec, 6. g 

 

 

 

                

V petek, 7. 2. 2020, smo v šoli izdelovali knjige. Pripomočke smo si prinesli od doma. Potrebovali smo: platnice 

(karton, papir), liste, na katerih je že bila napisana vsebina, škarje, lepilo, vroče lepilo … 

Knjige smo začeli izdelovati že prvo uro. Najprej smo opravili meritve za velikost knjige, šele nato smo se lotili 

dela. Platnice smo okrasili po svoji želji. Liste z vsebino smo zlepili skupaj. Zlepljene liste smo nalepili na 

notranjo stran platnic, ki smo jih potem uredili. 

Knjige so nekateri končali že v šoli. Če knjige nismo končali, smo si jo nesli domov in jo končali doma. Končano 

pa smo naslednjič prinesli učitelju/učiteljici. Knjige bodo razstavljene ob dnevu šole. 

 

Lučka Solina, 7. g 

 

 

 

 

 

 

 

PRIREDITEV OB KULTURNEM DNEVU 

V petek, 7. 2. 2020, smo imeli kot vsako leto prireditev ob dnevu našega največjega slovenskega pesnika 

Franceta Prešerna. 

Ta je živel nesrečno zaljubljen v bogato Primičevo Julijo, ki ji je posvetil tudi nekaj svojih pesmi. Med študijem 

na Dunaju jih je napisal največ, pri pisanju pa ga je usmerjal prijatelj Matija Čop. Del njegove pesmi "Zdravljica" 

pa je tudi državna himna. 

O njegovem življenju smo veliko izvedeli skozi prireditev, ki je bila kot vsako leto zelo zanimiva. 

Všeč mi je bila točka, v kateri je Gašper risal ob glasbi Franceta Prešerna in tista, v kateri sta Miha Jaka in Jure 

sestavljala Rubikovo kocko. Na prireditvi ni manjkalo prav nič. Slišali smo tudi na kitaro zaigrano Evropsko 

himno in na flavto zaigrano državno himno. 

 Prireditev mi je bila še bolj všeč, ker sem jo vodila jaz, iz tega, kar sem morala prebrati o Francetu Prešernu, pa 

sem se tudi veliko naučila o Prešernovem življenju. Ta prireditev mi bo ostala za večno v spominu. 

  

Kaja Bole, 6. g 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

DNEVNIŠKI ZAPIS 

 

Petek, 7. 2 . 2020 

Dragi dnevnik,  

danes smo v šoli imeli kulturni dan. Izdelovali smo knjige. Prvo uro sem razmišljala, kako bo knjiga sploh 

izgledala. Ničesar se nisem spomnila. Potem smo imeli proslavo, ker je bil naslednji dan 8. februar. Takrat je 

umrl France Prešeren. Bog, kakšna čast! Ob smrti dobiš še svoj praznik. Hah. Kaj bodo šele meni naredili? 

Mogoče palačo z mojimi oblekami in čevlji? Kdo ve? V glavnem, na proslavi sem recitirala slovensko himno v 

angleškem jeziku. Tako me je bilo sram. Morala bi se naučiti na pamet (no, vsaj tako bi bilo bolje). Ravnateljica 

je bila tam. Potrudila sem se po najboljših močeh, ko sem govorila tisto pesem. Koliko moči sem šele 

potrebovala, da nisem bruhnila v smeh, medtem ko je sošolka recitirala v nemškem jeziku. Hah. Vsi so se 

smejali, ampak po tiho, da jih ne bi učitelji videli. Končno je bilo konec. Potem smo imeli še tri ure ustvarjanja. 

Začela sem vezati knjigo. In, o, bog, zakaj so listi tako neprepustni za iglo? Svoje delčke kože sem žrtvovala za 

to. Na srečo mi je pomagal sošolec, ki si je to že uredil. Po končanem mučenju z listi sem začela lepiti barvni 

papir na kose risalnega bloka. Potem sem nalepila na spodnjo stran prve strani neko čudno blago iz Tedija. Za 

en evro. Kakovost pa takšna. Celo knjigo sem tako dokončala v štirih šolskih urah. Ja, kar precej sem se 

namučila. Ko je zazvonil zvonec, sem vzela torbo, ki je imela eno tono zaradi materiala v njej. Oddrvela sem 

skozi vrata kot turbo polž (čeprav vem, da so polži zelo počasni). Bila sem tako vesela, da je bilo »pouka« konec, 

ker smo lahko šli domov. In tako je potekal ta petek. Bilo je naporno, a hkrati zelo zabavno.   

Lara Cvetko, 7. g 

 

PLANINSKI IZLET 

 LJUBELJ – Dom na Zelenici 

V soboto, 1. 2. 2020, smo se odpravili na planinski izlet na Ljubelj. Zjutraj smo se zbrali na avtobusni postaji 

Ptuj. Do cilja smo se vozili približno dve uri in pol. Ko smo pojedli malico, smo se odpravili na pot. Ves čas 

smo se vzpenjali. Pot je bila zelo naporna, saj smo hodili po snegu. Na vmesnem počitku smo se prvič sankali. 

Vreme je bilo mrzlo in vetrovno. Po dveh urah hoje smo prišli do Doma na Zelenici, ki stoji na nadmorski višini 

1536 m. V koči smo si lahko kupili čaj in hrano ter se spočili in ogreli. Izpolnili smo planinske knjižice in jih 

žigosali. Po počitku smo odšli pred kočo. Delali smo snežake, igluje in se sankali. Bilo je zelo zabavno. Tudi 

fotografirali smo se. Počasi smo se odpravili nazaj v dolino proti avtobusu. Na poti navzdol nam je zelo drselo, 

saj je bil teren precej zamrznjen. Vmes smo se lahko tudi sankali in tako hitreje prispeli do cilja. Bili smo zelo 

premočeni od snega, zato smo se na avtobusu preoblekli. Ko smo se vozili proti domu, smo nekateri vmes tudi 

malo spali. Na avtobusni postaji so nas pričakali starši. Izlet je bil zelo zanimiv, zabaven, naporen, poln smeha, 

veselja in zimskih radosti.  

Neja Šilak, 5. g in Tilen Šilak, 3. g 

 ZAKAJ SEM PLANINEC? 

V sklopu planinskega krožka sem želela izvedeti, zakaj so otroci planinci. Vprašanje, ki sem ga zastavila 

otrokom, je bilo: ZAKAJ SI PLANINEC/PLANINKA? Na vprašanje so odgovorili vsi učenci planinskega 

krožka, to je 53 učencev. Odgovarjali so anonimno, saj sem vedela, da si bom na tak način zagotovila bolj 

iskrene odgovore. Najpogostejši odgovori so bili:                 

                             KER JE NA VRHU LEP RAZGLED IN KER POJEM SENDVIČ IN JOGURT. 

                              KER SEM V NARAVI IN SE REKREIRAM. 

                              KER SEM RADA V NARAVI. 

                              KER MI JE VŠEČ. 

                              KER RAD HODIM NA IZLETE.  
                              PLANINEC SEM, KER MI JE VŠEČ IN KER NABIRAM KONDICIJO. 

                              KER RADA HODIM V GORE. 

                              ZARADI NARAVE IN REKREACIJE.  

                              KER RAD RAZISKUJEM NARAVO. 

                              KER RAD HODIM V GORE IN KER SE LAHKO DRUŽIM S PRIJATELJI. 

                              ZARADI FOTOGRAFIRANJA. 

                              



 

 

                              KER ME VESELI. 

                              ZATO, DA SEM NA SVEŽEM ZRAKU IN DA SE LAHKO POHVALIM PRED  

                              PRIJATELJI.                     

                             KER SO MI VŠEČ IZLETI IN RADA SPOZNAVAM NOVE KRAJE. 

                              KER RADA HODIM V HRIBE IN ME TO NAVDUŠUJE. 

                              KER SEM RADA NA SVEŽEM ZRAKU IN ZARADI LEPEGA RAZGLEDA. 

                              KER V NARAVI RADA HODIM IN TEČEM. 

                              KO PRI NAS NI SNEGA, JE V PLANINAH ZAGOTOVO. IN SNEG IMAM RAD. 

                              KER RADA TELOVADIM IN KER JE V GORAH LEP RAZGLED. 

                              KER SO MI VŠEČ RAZGLEDI IN GORE. 

                              ZARADI LEPE NARAVE IN ŽIVALI. 

                 KER SE RADA DRUŽIM S PRIJATELJI. 

                              KER ME TO VESELI. 

                              KER RADA HODIM IN SE DRUŽIM S SOŠOLCI, OBOŽUJEM GORE IN HRIBE. 

                              ZARADI DRUŽENJA S PRIJATELJI. 

Mihaela Kukovec, mentorica planinskega krožka 

 

 

 

                          
 

 

KNJIŽNA UGANKA 
Knjižno nagrado za uganko meseca decembra prejme  

Neža Brlek iz 2. razreda. 

Čestitamo! 

Nova uganka se glasi: 

Ko je volk tako nasitil svojo požrešnost, je legel spet nazaj 

v posteljo, zaspal in pričel smrčati, da je kar odmevalo. Pa 

je prišel mimo hiše lovec, slišal to in pomislil: »Kako smrči 

stara žena, pogledati moram, če se ji ni kaj zgodilo.« 

           Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

                                                                                                                    Jelica Primožič, knjižničarka                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ZGODAJ ZJUTRAJ 

 

Učiteljico zanima, 

kdo že navsezgodaj 

tako hitro v šolo prihaja. 

 

Je to gospod hišnik, 

ki zgodaj prihaja? 

 

Je to gospod kuhar, 

ki že navsezgodaj 

kosilo kuha? 

 

Povedal vam bom, 

če vas morebiti zanima: 

to je sošolec Marko, 

ki rano vstaja. 

 

Jaša Šimenko, 

Tilen Skledar, 4. g 

 

JESENSKA 

 

Leske zanima, 

kdo lešnike jim pobira. 

 

Je to ježek, 

ki se valja po tleh? 

 

Je to veverica, 

ki rada je lešnike? 

 

Ne! To so ljudje, 

ki hodijo po gozdu. 

 

Tija Težak, 4. g 

 

 

BANANE 

 

Leva zanima, 

kdo banane mu je vzel. 

 

Je to plenilec tiger? 

Je to hitri panter? 

 

Ne, nič od tega! 

Povedal vam bom. 

 

Vzame jih rakun, 

poje jih gorila. 

 

Marko Erčevič, 4. g 

 

KDO? 

 

Naju zanima, 

kdo že navsezgodaj 

v najino sobo prihaja. 

 

Je to teta Mateja, 

ki naju ima rada 

in zgodaj vstaja? 

 

Je to stric Matej, 

ki hodi v spanju 

in se zmoti? 

 

Povedala vam bova, 

četudi vas ne zanima: 

mamica za naju dva skrbi 

in naju pokrije. 

 

Manca Plavec, 

Rene Marinič, 4. g 

 

 

Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 

 


