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                                                                     Drage bralke in bralci! 
 
                                                                      Branje je kot kakšno potovanje v najrazličnejše svetove in vase. 

Popelje nas v svet domišljije, kjer je vsak trenutek tako poseben in zanimiv, da čas enostavno 

prehitro mine. Z branjem se ogromno naučimo, zato moramo na to gledati kot na največji 

privilegij, ki nam je dan. Torej ga izkoristimo in berimo, vedno, povsod in s srcem.  
                                                                                                                                       Nika Čeh, 9. g                                           

 

16. NOVEMBER – SVETOVNI DAN STRPNOSTI 

Strpnost je tvoja pravica, ki jo pridobiš tako, da jo daješ tudi drugemu. (Lev Kreft)  

Strpnost je dopuščanje drugačnega mnenja, prepričanja, obnašanja, poslušanja različne glasbe, 

drugačnega oblačenja.  

Življenje je učenje, med drugim tudi strpnosti. Samoobvladovanje v vsakdanjem življenju, dan 

za dnem, nas korakoma pripelje do tega, da postane ta vrlina del nas. Šele takrat nas lahko 

življenje pripelje bližje k cilju. Strpnost lahko opredelimo kot vrlino in je tudi ena temeljnih 

človeških pravic. Ljudi naj ne ločuje, temveč povezuje. Živimo v različnih okoljih, pripadamo 

različnim kulturam, verskim skupnostim. V večini primerov prevzemamo nauke, vrednote, 

vrline, standarde ... od staršev in družbe, v kateri živimo. Smo posamezniki z različno 

izobrazbo, darovi, željami, vsak od nas nosi svojo izkušnjo, svoje želje, tudi bolečine in radosti. 

Vse to nas ločuje in hkrati tudi povezuje. Strpnost dopušča in uči. Na tak način prihajamo v stik 

z drugačnim načinom razmišljanja, idejami, vrednotami in postajamo bogatejši. S strpnostjo 

povezujemo tudi potrpežljivost, ko čakamo na razvoj dogodkov, rezultate dejanj, na prelomnice 

v življenju ipd.  

Vse ima svoj čas in kraj. Časa in dogodkov ne moremo prehitevati. 
 Vanja Majcen 

 

MALA DEKLICA                                                   JESENSKI LETNI ČAS 

   

V starem mestu                                    Jesen je tu in veselja je veliko. 

živelo veliko je otrok.                                                 Listje pada z dreves, 

Otroci so se igrali                                                        kostanji so pečeni, 
in s Tine se norčevali.                                                 mi vsi pa se zabavamo 

Tina žalostna je bila                                                    in poigravamo. 

in zelo je jokala. 

   

Je Lina šla do nje,                                                        Meni, meni je lepo,                                                            

se z njo igrala,                        s prijatelji se družimo 

njena prijateljica je postala.                  in radi se igramo. 

Ko je v šolo šla, 

je stkala velika prijateljstva                                          Veliko mi se smejemo                                     

in postala je srečna deklica.                                          in z listi obmetavamo, 

               Manuela Kvar, 5. g                                      zraven vsi kričimo  

                                                                                      in pravimo juhuhu, 

                                                                                      jesen je tu.         Mia Gojčič Kralj, 5. g        



 

                                                                                                     

             BODIMO EKO 

 

 

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV (ETZO) 

 

Letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov se je odvijal med 16. in 24. novembrom. Ker je bila 

letošnja tema preprečevanje odpadkov na splošno, smo se odločili pozornost nameniti trem 

konkretnejšim temam: 

1. Zmanjšati količino zavrženih papirnatih brisač. Za brisanje majhnih rok je ena brisača 
dovolj, za malo večje pa zadoščata dve. To pravilo bomo upoštevali tudi naprej. 

2. »Neuničevanje« toaletnega papirja. Dežurni učenci imajo nalogo, da po vsakem odmoru 

pregledajo toaletne prostore. Tako ugotovijo, da lahko takoj ukrepamo, če je prišlo do 
uničevanja toaletnega papirja. Veseli smo, da se na tleh znajdejo samo papirnate brisače, ki so 

po brisanju rok zgrešile koš.  

3. Zmanjšati količino zavržene hrane pri malici in pri kosilu. V sklopu tega tedna smo imeli 
tudi DAN BREZ ODPADKOV HRANE. Tak dan izvajamo enkrat mesečno. 

                                                                                         Ekosvet 

 

Zaključili smo z akcijama zbiranja igrač za CSD Ptuj in živil za sošolce. Zbrali smo pet velikih škatel 
igrač in z živili razveselili družine treh sošolcev. Vsem, ki ste darovali, se iz srca zahvaljujemo. Akcija 
zbiranja hrane in potrebščin za živali pa poteka še naprej. Vabljeni k sodelovanju. 
                                                                                                                                                                  Ekosvet 

 

UDELEŽILA SEM SE RAZSTAVE V SLOVENJ GRADCU 

 

Oktobra sva se s prijateljico Kajo udeležili otvoritve razstave natečaja za izvirno otroško likovno delo v 
Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 

Prvo uro sva normalno šli v šolo k pouku, nato je po naju prišla Kajina mami in smo se odpeljale. Vozile 

smo se več kot uro in pol in na koncu tudi malo zamudile na prireditev. Tam so najprej recitirali pesmi, 

nastopili sta baletka in jazz baletka, pevski zbor … Na koncu so podelili nagrade. Naju sicer ni bilo med 
nagrajenci, a je bil najin izdelek razstavljen. Ustvarjali sva ob koncu lanskega šolskega leta pri likovni 

ustvarjalnici, ki jo vodi učiteljica Nada Sevšek. Ustvarjali smo na temo ČEBELA. Midve s Kajo sva 

naredili prav poseben plakat z naslovom Kaj vem o čebelah. Po končani prireditvi smo si ga tudi 
ogledale. Ker so bili za razstavo izbrani le redki izdelki, sva bili na dosežek ponosni. Toda ogled se je 

prekmalu končal in morale smo domov. Tokrat se nismo vozile tako dolgo, saj smo pot že poznale. 

Preživela sem zelo lep dan. 
                                                                                        Klara Tikvič, 6. g 

 

NASTOPALI SMO NA PRIREDITVI ZA VINOGRADNIKE 

 

V petek, 8. 11. 2019, ob 16.30 smo se nekateri učenci dobili v Domu krajanov na Grajeni, kjer smo 

sodelovali na prireditvi, ki jo je pripravilo Društvo vinogradnikov osrednje Slovenske gorice. Nastopali 
smo s folkloro ter peli različne pesmi. S pesmimi sta navdušila Anamarija in Boris Lozinšek. Nastopal 

je še Aljaž Petek s harmoniko. Z nami sta bili učiteljici Nada Sevšek in Simona Lozinšek. Gospodinje 

iz Društva kmetic MO Ptuj so spekle zelo veliko slastnih slaščic. Prireditve sta se udeležili županja 
mestne občine Ptuj, gospa Nuška Gajšek, in gospa ravnateljica Tatjana Vaupotič Zemljič. Nastopal je 

tudi moški pevski zbor Grajena. Ob tej priložnosti so v domu odprli novo kuhinjo. Dobili smo vsak svoj 

sendvič in sok. Bilo mi je zelo zanimivo. 
   Blažka Brlek, 5. g 

 

 



 

PESTRO DOGAJANJE …  

 

NA PLAVALNEM TEČAJU 

Ko smo prišli tja, smo se preoblekli v kopalke. Najprej smo šli v mali bazen, kjer smo se lahko igrali. 

Potem smo šli v veliki bazen, kjer smo se učili različne tehnike plavanja. Vmes smo imeli malico, da 
smo se okrepčali. Ko smo končali z učenjem plavanja, smo se lahko vozili po toboganu. Bilo je zabavno, 

ampak je hitro minilo.                                                                                                       Tilen Šilak, 3. g 

V ponedeljek, 16. septembra, sem začela s plavalnim tečajem. Bilo je zelo zanimivo in lepo. Imeli smo 

prijazne učitelje, ki so me naučili različnega plavanja. Zadnji dan sem morala k zdravniku, zato se nisem 
udeležila plavanja. Ocene še nisem dobila. Zelo bom vesela, če bom dobila zlatega delfina. 

 Neja Klemenčič, 3. g 

 

V ponedeljek smo se s sošolci odpravili v toplice. Tja smo hodili vsak dan, do petka. V toplicah smo se 

igrali odbojko, petelinčka … Vsak dan smo šli na tobogan. Učitelji so določili, v kateri skupini bomo. 
Naučili smo se kravl in druge tehnike plavanja. Deset minut smo plavali tudi žabico. Zdaj znamo že 

veliko bolje plavati.                                                                                                   Katarina Lampič, 3. g 

5. REDNA SEJA OTROŠKEGA MESTNEGA SVETA MO PTUJ 

V torek, 12. 11. 2019, je v sejni sobi Mestne občine potekala 5. redna seja otroškega Mestnega sveta. 

Našo šolo smo zastopali štirje učenci. Najprej smo potrdili novo mini županjo MO Ptuj. Elo Černila je 

nasledila Sara Desku iz OŠ Olge Meglič. Z dvigom rok smo novo mini županjo tudi potrdili. Govorili 
smo o projektu Ptuj – otroku prijazno Unicefovo mesto, kasneje pa podajali pobude in predloge. Potem 

smo se pogovarjali o projektih za zmanjšanje odpadne hrane in projektu Hrana ni za tja v en dan. Po 

šolah smo opisovali delovanje projektov. Zatem smo spregovorili o Konvenciji o otrokovih pravicah, 
povedali smo, kakšne pavice so nam najbolj kršene in podali splošno mnenje o konvenciji. 

Boris Lozinšek, 9. g 

TEHNIŠKI DAN 

V sredo, 13. 11., smo imeli tehniški dan. Zjutraj smo si ogledali risanko o strpnosti in prijateljstvu ter se 

o njej pogovorili. Nato smo se razdelili v skupini. Ena skupina je šla v učilnico 1. razreda, oni pa so 

prišli v našo. V učilnici 1. razreda smo narisali sebe in naredili posebne, čarobne piškote, ki se ne pečejo. 
Okrasili smo jih s sladkorjem in okraski. Z veseljem smo jih pojedli.  

V učilnici 3. razreda smo se razdelili v pare. V paru je bil en učenec iz 1. in en učenec iz 3. razreda. 

Skupaj sva obrisala dlan in jo izrezala. Nanjo sva napisala, da se trudimo sprejemati in razumeti in 
dodala na vsak prst eno besedo o drugačnosti. Napisala sva samo pet besed, ampak upam, da vsi 

sprejemamo več. Dlani smo nalepili na skupni plakat. 

Bil je super dan in veliko smo se naučili.  
Tian Kovačec in Jan Fuks, 3. g 

 

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 
 

V petek, 15. 11., smo imeli slovenski tradicionalni zajtrk.  

Najprej smo pojedli črn kruh, namazan z maslom in medom, mleko in jabolko. Po zajtrku smo si ogledali 

nekaj posnetkov o pomenu zajtrka in zavrženi hrani. Videli smo, da lahko veliko ostankov hrane znova 
uporabimo in ni treba, da jih zavržemo.  

Nato smo si pripravili zdravo malico. V kuhinji smo dobili jabolka, hruške, kivi, ananas, banane, kaki 

in pomaranče ter navadni jogurt in štručke. Sadje smo narezali in ga zmešali v večji posodi. Dodali smo 
še borovnice, ki jih je prinesla Žana. Nato nam je učiteljica to sadno solato nadevala v skodelice in polila 

še s svežim navadnim jogurtom. Malica je bila odlična in zelo nam je teknila. 

Po malici pa smo šli v telovadnico. Tam smo se z učiteljem Emanuelom igrali igro bratec, reši me, nato 
pa še nogomet. Vrnili smo se v učilnico in pisali sestavke ter risali. Na koncu smo se še malo igrali s 

prijatelji. 

Bil je super dan!  
 

Sara Jurič, Lana Mia Marušič, Jure Voda, 3. g 

 



 

DAN DEJAVNOSTI 
 

V petek, 15. 11. 2019, smo imeli dan dejavnosti. Dan smo posvetili tradicionalnemu slovenskemu 

zajtrku. Za zajtrk smo imeli med, maslo, domači kruh in mleko. Potem smo odšli v kino in si ogledali 
film Košarkar naj bo 2. Film je bil zelo zanimiv. Po vrnitvi v šolo smo se o filmu pogovarjali. Ob ogledu 

filma sem spoznala, da je pomembno, da tudi če kdaj v življenju »padeš«, se moraš pobrati in iti naprej. 

Pomembno je timsko delo, da si moramo med seboj pomagati in sodelovati. V filmu mi je bila najbolj 

všeč Metka, ker slika s fotoaparatom in ima odlične ocene. Najraje bi bila podobna njej. Ogled filma mi 
je bil zelo všeč in upam, da se še kdaj ponovi. 

Enja Kirbiš, 5. g 

 

PLANINSKI POHOD NA MRZLICO 

  
V soboto, 23. 11. 2019, smo se planinci OŠ Grajena odpravili na izlet na Mrzlico in Kal. To je bil zame 

prvi planinski izlet, zato sem se ga zelo veselil. Prvi vrh, ki smo ga osvojili, je bil Mrzlica (1122 m), 

kjer smo se v koči tudi ogreli in spili topel čaj. V koči smo si tudi žigosali planinske knjižice in se družili 
s prijatelji. Naslednji vrh, ki smo ga osvojili, je bil Kal, vendar je bilo do tja veliko blata, kar je bilo 

posebno doživetje. Nekateri so padli, ampak jaz nisem padel niti enkrat. Na poti smo videli šipek, ki je 

dober za čaj. V koči na Kalu smo imeli malico, zelo pa je bila zanimiva terasa, ki je bila obzidana z 
drvmi za kurjenje. Pot smo nadaljevali do Hrastnika, kjer nas je čakal avtobus. Na izletu sem se imel 

lepo in komaj čakam že naslednjo avanturo. 
Jan Čurkovič, 5. g 

 

PRIREDITEV ZA DEDKE IN BABICE 

V četrtek, 21. 11. 2019, smo imeli učenci OŠ Grajena nastop za dedke in babice. Jaz in sošolka Lara sva 
vodila prireditev. Ob petih so obiskovalci napolnili šolsko telovadnico, ko sva jih z Laro lepo pozdravila. 

Uvodne besede gostom je podala tudi gospa ravnateljica.  Učenci vseh razredov so lepo nastopali svojim 

dedkom in babicam. Vsi nastopi so bili lepi in zabavni. Naši dedki in babice so bili zelo ponosni na nas. 

Nastop vseh učencev je bil všeč tako nam kot gledalcem.  
Gašper Plavec, 7. g 

 

 

OTVORITEV BRALNE HIŠICE »LITTLE FREE LIBRARY« 

 
V petek, 22. 11. 2019, smo v šoli imeli otvoritev bralne hiške. Na začetku pete ure smo odšli na šolsko 

igrišče. Tam so nas pričakale naša ravnateljica, županja in predsednica Soroptimistk Ptuj. S pevskim 

zborom smo v uvodu zapeli pesem. Predsednica društva nam je povedala zanimivosti o bralni hiški. 

Takšne bralne hiške so po celem svetu, namenjene so izmenjavi knjig in dostopne so vsem ljudem. 
Učenci smo na koncu prireditve hišico napolnili s knjigami, ki smo jih prinesli. Upam, da bo hiška 

služila svojemu namenu. Jaz jo bom vsekakor redno obiskovala, saj mi je zelo všeč. 
Manca Lampič, 6. g 

KNJIŽNA UGANKA 

 

Oktobrski nagrajenec je Jan Golob iz 4. razreda. 

Čestitamo! 

Nova uganka se glasi: 

»Kjer je prostora za dva, ga bo tudi za tri,« je 

rekel medved  in šli so naprej. 

Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

 

Jelica Primožič, knjižničarka 

 

 
Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 
 


