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Kdor bere knjige tako, kot prisluhne prijatelju, 

se mu bodo odprle in bodo postale njegove. 

Kar bere, bo ostalo z njim in ga bo razveseljevalo 

in tolažilo, kot znajo samo prijatelji. 
(Hermann Hesse) 

Drage učenke, učenci, spoštovani starši. 

Novo šolsko leto pomeni za vse nas nove priložnosti, nove želje, nova iskanja. Vsak izmed nas s 

svojimi pričakovanji, potrebami in vplivi ustvarja šolski vsakdan. Potrebno je veliko zaupanja. 

Zaupanja vase in v druge. Prav zato okoli sebe potrebujemo okolje, ki je varno in strpno, okolje, ki 

spodbuja spoštljive medsebojne odnose. Vsem nam želim, da bo šolsko leto ustvarjalno in polno 

uspehov, ki se jih bomo vsi skupaj veselili. 

Letos bo šolsko leto v znamenju branja, pisanja knjig, literarnega ustvarjanja. Z vsem tem bomo 

razvijali področja razumevanja, poustvarjanja besedil in širili svoja obzorja. Naše delo bo usmerjeno 

v znanje, odgovornost, ustvarjalnost in varnost. Vsakega posameznika želimo spodbuditi k 

aktivnemu sodelovanju in odgovornemu ravnanju. Vse to lahko dosežemo le s skupnimi močmi in 

vsestransko podporo. Zato želim vsem nam uspešno šolsko leto in množico zanimivih knjig. 

                                                                                                                                                       Irena Pukšič, 

                                                                                                                                               vodja podružnice 
 

                                                                         TEDEN MOBILNOSTI 

GREMO PEŠ! je slogan letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti. Hoja nas resda premika iz enega konca na 

drugega, a hkrati poskrbi, da smo fizično aktivni in skrbimo za svoje zdravje ter počutje. Na krajših razdaljah je hoja 

najučinkovitejši in najboljši način, da pridemo na želeno lokacijo. Je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih 

naseljih, saj je primerna za krajše razdalje (do 2 km), kar je tudi približna dolžina opravljenih vsakodnevnih poti. Zaradi 

vsega tega v septembru tudi naša šola slavi hojo. Skupaj se trudimo za manj onesnažen zrak od avtomobilskih ter 

letalskih izpuhov in predvsem za čistejše okolje. Pridruži se nam! 

Taja Ornik, 9. g 

MOJ PRVI ŠOLSKI DAN 

 

Prvi šolski dan smo odšli v šolo brez šolskih torbic. Delovni zvezki so nas čakali skrbno zloženi na majhnih, čisto novih 

mizicah. Poleg zvezkov so bila tudi darilca: rutica, odsevnik, zvezek, šilček, balon, čokolada. V razredu so nas pričakali 

učiteljica, ravnateljica, policist, pedagog, učiteljice podaljšanega bivanja. Med seboj smo se že poznali, saj smo se 

prvič srečali v mesecu maju. Učenci smo skupaj z učiteljicami odšli v najbolj pravljično učilnico – knjižnico. Tam smo 

si ogledali lutkovno predstavo o vidri in kužku. Vsak od nas si je izdelal lutko. Pogledali smo še nekaj prostorov na 

šoli. Najbolj nas je navdušila telovadnica. Starši so medtem poslušali prve napotke in izpolnjevali obrazce. Ko smo se 

vrnili v razred, smo se posladkali s tortico in se odžejali s sokom.  

Odšli smo domov polni vtisov. Skrbno smo opremili in pripravili šolske potrebščine, ki smo jih zložili v nove torbe. 

Jutri spet pojdemo v šolo.                                                                                                                              1. razred                                                                                                    



BODIMO                                                       EKO  

 

EKOŠOLA – IZVLEČEK IZ PROGRAMA DELA ZA ŠOL. LETO 2019/2020 

 
Letos teče sedemnajsto leto sodelovanja v mednarodnem projektu Ekošola kot način življenja. V šolskem letu 
2019/2020 bomo nadaljevali s projekti: 
1. Hrana ni za tjavendan (Vodja: Nada Sevšek) 
    Cilj: zmanjšati količino zavržene hrane. 
2. Eko-paket (Vodja: Mihaela Kukovec) 
    Cilj: Zbiranje KEMS, izdelava izdelkov iz KEMS, seznaniti učence s postopkom 
     recikliranja KEMS. 
3. Mladi v svetu energije (Vodja: Nada Sevšek) 
    Cilj: Učence navajati na varčevanje z energijo, sodelovati na natečaju Mladi VSE. 
4. Šolska vrtilnica (Vodja: Romana Pukšič) 
    Cilj: Skrbeti za urejenost šolskega vrta in učence seznanjati s postopki pridelave zelenjave  
     in zelišč (od setve do žetve). 
5. Ekokviz (Vodja: Brigita Koštomaj) 
    Cilj: Sestaviti ekipe po tri učence in jih pripraviti na ekokviz ter se potegovati za čim boljšo  
    uvrstitev. 
6. Likovni natečaji (Vodja: Nada Sevšek) 
    Cilj: Pri učencih krepiti ustvarjalnost in domišljijo ter širiti splošno razgledanost. 
 
Vključili se bomo v dva nova projekta: 

1. Odpadkom dajemo novo življenje (Vodja: Vanja Majcen) 
    Cilj: Učenci se seznanijo (tudi na praktične načine) z recikliranjem.  
2. Ekobranje (Vodja: Tatjana Slanič) 
    Cilj: Učence navajati na branje, poslušanje, podajanje prebranega in jim tako krepiti  
    veščine branja in ustnega izražanja. 
 
Še naprej bomo izvajali različne zbiralne akcije: 

 Zbiranje igrač za CSD Ptuj (Nada Sevšek) 

 Zbiranje živil za sošolce (Vlasta Vučinić) 

 Zbiranje hrane in potrebščin za živali (Jelica Primožič)  

 Zbiranje kartuš in tonerjev (Nada Sevšek) 

 Zbiranje praznih baterij in mobitelov (Roman Lazar) 

 Zbiranje starega papirja (Tatjana Slanič) 

 Zbiranje plastičnih zamaškov (Darinka Kmetič) 

Še naprej bomo preverjali ločevanje odpadkov po učilnicah, varčevali z vodo in energijo ter skrbeli za čisto okolico. 
Pridružili se bomo vseslovenski akciji čiščenja okolja.  
Poseben poudarek bomo namenili zmanjševanju količine zavržene hrane. 
Pripravljali bomo prispevke za objavo na šolskih spletnih straneh in spletnih straneh Ekošole Slovenija ter za Šolske 
Novičke in Utrinke kakor tudi za tiskane medije v lokalnem okolju. 
Tudi v letošnjem letu bomo urejali šolski ekokotiček, skrbeli za urejeno okolico šole, skrbeli za ptice pozimi, varčevali 
z vodo in energijo, prirejali radijske ure ob pomembnih okoljskih dneh. 
Pri pouku bomo uporabljali čim več naravnega in odpadnega materiala. 
Oktobra bomo opravili okoljski pregled in izpeljali sestanek EKOSVETA zavoda, nato bomo nacionalni koordinaciji 
oddali okoljski načrt za šol. leto 2019/20, maja bomo oddali poročila o opravljenem delu. 
Tako kot pretekla leta želimo tudi v tem šolskem letu potrditi ekozastavo in pridobiti mednarodni certifikat. 
   

                                                                                    Nada Sevšek, koordinatorka Ekošole 



SESTANEK EKOSKUPNOSTI UČENCEV 
 

V ponedeljek, 23. 9. 2019, nulto uro, je bil sestanek Ekoskupnosti učencev, ki sta se ga udeležila po dva učenca iz 
vsakega razreda. Dobili smo informacije o zbiralnih akcijah in projektih za letošnje šolsko leto.  
Dogovorili smo se o članih komisij za pregled ločevanja odpadkov po učilnicah ter o delu ekodetektivov. Člani 
komisij so: Blažka Brlek, Tia Srdinšek, Lara Ploj in Lan Dokl. 
Ekodetektivi so dežurni učenci, ki morajo po vsakem odmoru pregledati vse hodnike in prazne prostore ter ugasniti 
vse luči, ki po nepotrebnem gorijo. 
Izbrali smo predstavnike šole v eko svetu zavoda. To so: Klara Tikvič, Blažka Brlek in Anja Hedl. 
Pogovorili smo se tudi o zbiralnih akcijah, ki jih bomo izpeljali oktobra. To so: 
a) Zbiranje igrač (za Center za socialno delo Ptuj) – od 30. 9. do 4. 10. 2019 
b) Zbiranje živil za sošolce in hrane za živali – od 7. 10 do 18. 10. 2019 
č) Akcija zbiranja starega papirja pa že poteka. Zabojnik za papir je na parkirišču pred šolo. 
 

                                                                                                         Ekosvet                                                                                               

DNEVI BREZ OSTANKOV HRANE  

V šolskem letu 2018/2019 smo na šoli izvajali projekt HRANA NI ZA TJAVEN DAN, ki je potekal v sklopu Ekošole. Cilj 

projekta je zmanjšati količino zavržene hrane. Bili smo zelo uspešni, saj smo osvojili prvo mesto. Odločili smo se, 

da ga bomo tudi letos izvajali. Ponovno bomo izpeljali številne aktivnosti. Začeli smo z DNEVI BREZ OSTANKOV 

HRANE. Prvi tak dan je bil v sredo, 18. 9. 2019. Ta dan smo imeli za malico jogurt s kosmiči, za kosilo pa špinačo, 

pire krompir, ribjo štruco in jabolčno pito. Naslednji dan brez ostankov je bil v ponedeljek, 23. 9. 2019. Ta dan je 

bil za malico hot dog in čaj, za kosilo pa čevapčiči, kajmak in šopska solata. Jedilnika za oba dneva so izbrali učenci 

9. razreda. Po najinem mnenju so devetošolci zelo dobro izbrali, saj je bilo izredno malo ostankov. Za naslednji 

mesec bodo jedilnik predlagali učenci 8. razreda.  

TIA SRDINŠEK, ANJA HEDL, 5. g - OPB 

 

                                                                        

VABIMO VAS K DOBRODELNOSTI  
 
Kot že nekaj let doslej bo tudi letošnji oktober humanitarno obarvan. Vabimo vas, da se odzovete povabilu in sodelujete v naših 
zbiralnih akcijah. Vsi skupaj se potrudimo, da bomo nekomu polepšali dan ali celo teden.  
Prva akcija, ZBIRANJE IGRAČ, bo potekala v TEDNU OTROKA, tj. od 30. 9. do 4. 10. Škatle za odlaganje igrač bodo nameščene v 
ekokotičku. Zbrane igrače bomo odnesli na Center za socialno delo Ptuj, kjer si jih bodo lahko izbrali otroci, katerih starši nimajo 
možnosti, da bi jim jih kupili. Verjamemo, da bomo letos zelo uspešni in da bomo zbrali veliko igrač ter s tem prinesli radost in 
srečo mnogim otrokom. Plišaste igrače naj bodo sveže oprane, ostale igrače in igre pa nepoškodovane. 
Druga akcija bo ZBIRANJE ŽIVIL za socialno ogrožene družine z otroki, ki obiskujejo našo šolo. Oktobra obeležujemo dva 
pomembna dneva: svetovni dan hrane in mednarodni dan boja proti revščini. Oba sta med seboj zelo povezana. Zavedati se 
moramo, da so tudi v našem okolju ljudje, ki se srečujejo z revščino, a o tem ne govorijo, ker jih je sram, pa čeprav zato niso 
sami krivi. Zato vas vabimo in prosimo, da pomagate vsi, ki to zmorete. Od 7. do 18. oktobra bomo zbirali živila v ekokotičku. 
Živila morajo biti originalno zapakirana z veljavnim rokom uporabnosti.  
Istočasno bomo začeli z akcijo ZBIRANJA HRANE IN POTREBŠČIN                                                                                                                                                                                         
ZA ŽIVALI. Zbrano hrano bomo podarili Društvu proti mučenju živali Ptuj. Ta akcija bo potekala do konca novembra. 

Poteka pa že akcija ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA. Zabojnik je postavljen na prvo parkirno mesto pred šolo. V 
preteklem letu smo napolnili štiri zabojnike. Upamo, da bomo tudi letos tako uspešni. 
Vabimo vas, da se po svojih zmožnostih odzovete na naše zbiralne akcije. V imenu tistih, ki bodo naše pomoči 
izredno veseli, se vam že vnaprej zahvaljujemo.                                                                                       Ekosvet 
 

 

Predavanje Marka Juhanta – Trma 
Spoštovani starši, 
vljudno vabljeni na predavanje priznanega strokovnjaka, gospoda Marka Juhanta, ki bo imel tokrat predavanje z 
naslovom Trma. 
Predavanje bo v četrtek, 3. oktobra 2019, ob 17. uri  v jedilnici šole Ljudski vrt. 
Govorilne ure bodo od 16.00 do 16.45 na Grajeni. 

 



                                                                                                                                 
 

… NA POTEPU … 

                                                                         ŠOLA V NARAVI 

V ponedeljek, 9. 9. 2019, smo se petošolci odpravili v šolo v naravi na morje v Ankaran.  
Z avtobusom smo se ob 8.00 odpravili na Osnovno šolo Ljudski vrt, kjer se nam je pridružil še 5. b razred. Do Ankarana smo se 
vozili približno 5 ur. Imeli smo tudi en postanek, kjer smo malicali. Ko smo prišli do Ankarana, smo se najprej razpakirali in dobili 
ključe. Potem so nas testirali v plavanju. Drugi dan so nas razdelili učiteljem. Če smo želeli plavati v morju, smo se lahko tudi kopali 
v njem.  
Najbolj mi je bil všeč izlet z ladjico v Piran. Z ladjico smo se vozili približno uro in pol. Z ladje smo videli meduze ter ribe. Ko smo 

prispeli v Piran, smo si najprej ogledali akvarij, kjer smo videli male morske pse. Tam smo si lahko tudi kupili spominke. Potem 

smo odšli do cerkvice. Ko smo se vračali do ladjice, smo se še ustavili na Tartinijevem trgu, kjer smo si lahko kupili sladoled. Ko 

smo se vračali v Ankaran, so bili taki valovi, da so nas poškropili in smo bili čisto mokri.  

Ta dan mi je bil tako všeč, da bi ga še ponovila.  

                                                                                             Blažka Brlek, 5.g 

ŠOLA V NARAVI  (VOŽNJA Z LADJICO)  
Od 9. do 13. septembra 2019 smo 5. razredi bili v letni šoli v naravi v Ankaranu. V sredo, 11. 9. 2019, smo odšli do pristanišča. 
Tam smo se vkrcali na ladjico. Ko smo bili vsi v ladjici, smo se začeli peljati.  
   Vožnja je bila zelo zabavna. Po eni uri in pol smo prišli v Piran. Tam smo šli spet na kopno. Najprej smo si ogledali akvarij Piran. 

Tam smo si lahko kupili spominke. Nato smo se odpravili do cerkve. Od tam je bil zelo lep razgled. Videlo se je morje in drugi otoki. 

Tam je na stopnicah gospod igral na »mini okroglo kitaro«. Zaigral nam je pesem Despasito. Na koncu smo mu zaploskali in ga 

slikali. Tam smo se slikali tudi mi. Ko smo naredili nekaj lepih slik, smo se odpravili naprej in prišli do Tartinijevega trga. Imeli smo 

20 minut časa za nakup spominkov. Jaz, Tia S. in Dora smo skupaj odšle v trgovine, po pijačo in na sladoled. Potem smo se odpravili 

nazaj do ladjice, se vkrcali in odpluli. Na poti nazaj smo videli tudi tovorne ladje. Med potjo so bili tako veliki valovi, da nas je nekaj 

učencev morje poškropilo. Zmočilo nam je noge in nahrbtnike. 

 Ta izlet mi je bil zelo všeč. Učiteljica Simona je imela na ta dan rojstni dan. Vsi smo ji zapeli pesem. 

 Anja Hedl, 5. g 

PLANINSKI IZLET NA DEBELO PEČ 

V soboto, 21. 9. 2019, smo se s planinskim krožkom odpravili na Debelo peč. Dan smo začeli zelo zgodaj, saj smo se z železniške 

postaje odpravili ob sedmih zjutraj. Peljali smo se tudi skozi Bled. Na poti smo opazovali prekrasne gore Julijskih in Kamniško 

Savinjskih Alp. Do svojega cilja smo se začeli vzpenjati blizu Pokljuke. Vmesni postanek smo naredili na Blejski koči, kjer smo se 

tudi okrepčali in osvežili. Grajenski planinci smo si zadali cilj, da bomo na vrhu Debele peči prvi. Kljub temu da je bila pot zelo 

zahtevna, smo zadani cilj tudi dosegli. Za vse nas je bil to prvič osvojeni dvatisočak. Sledil je planinski »krst«, in tako smo dobili 

tudi planinska imena. Pred nami je bil čudoviti razgled na Triglav. Zaradi njegove bližine smo imeli občutek, da se ga lahko 

dotaknemo. Nad nami so jadrale tudi zanimive ptice, ki jih prej nikoli še nismo videli. Po postanku je sledila pot navzdol, a tokrat 

z drugim ciljem. Želeli smo priti navzdol zadnji. Na Blejski koči smo uredili svoje planinske knjižice in si jih s ponosom žigosali. Proti 

večeru smo se varno pripeljali domov, polni vtisov in novih doživetij.  

Manca Lampič, Kaja Bole in Lana Ornik, 6. g 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA NA DUNAJ 

Učenci devetih razredov podružnične in matične šole smo doživeli še zadnjo zaključno ekskurzijo. Že zgodaj zjutraj smo se zbrali 

pred šolo, kjer nas je čakal avtobus, da nas odpelje na Dunaj. Z nami se je odpravila tudi turistična vodička, ki nam je razkazala in 

nam o vsaki destinaciji v mestu nekaj na kratko povedala. Prvo smo se ustavili v dvorcu Shönbrunn, ki je eden najpomembnejših 

avstrijskih kulturnih spomenikov. Ogledali smo si zunanjost dvorca in okolico. Videli smo lahko lepo urejene cvetlične vrtove, zelo 

natančno narejene kipe zunaj dvorca in na samem dvorcu. Ob dvorcu je tudi velik živalski vrt, ki smo si ga ogledali. Živalski vrt 

ponuja ogled živali iz celega sveta, od polarnih medvedov, pingvinov do pand, flamingov, nilskih konjev, nosorogov, flamingov in 

še mnogo, mnogo več. Za ogled vseh živali potrebuješ res veliko časa. Mi ga nismo imeli na pretek, saj nas je čakala naslednja 

postaja, in to je bil Tehniški muzej. Ta združuje zgodovinska odkritja in najdbe na tehničnem področju s sedanjimi odkritji. Muzej 

je zelo velik, v njem smo lahko videli razvoj tehnike na področju lokomotiv, avtomobilov in motornih vozil, letal, računalniških 

igric, telefonov, glasbil itd. Po ogledu smo stopili na avtobus, ki nas je popeljal čez mesto, mimo znanih in pomembnih ustanov, o 

katerih nam je turistična vodička veliko povedala. Ustavili smo se na trgu pred katedralo svetega Štefana. Sledil je čas za kosilo. 

Imeli smo nekaj prostega časa in lahko smo si ogledali zanimivosti na trgu in odkrivali različne restavracije, pekarne, picerije, kjer 

smo poskušali razne tradicionalne in značilne avstrijske dobrote. Čakala nas je še ena postaja, in sicer Hundertwasserjeva hiša. Na 

hitro smo si jo ogledali, nato pa smo se odpravili proti domu. Vožnja domov je bila dolga in v poznih urah smo se vrnili domov na 

Grajeno. Ta izlet si bomo vsi zapomnili po mnogih novih zanimivostih in živalih, ki smo jih videli.                                                                                                                                                                           

Nika Čeh, 9. g 


