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                             Drage učenke, dragi učenci! 

 

                                                Pred nami so že prve počitnice, ki resda ne bodo dolge, vendar 

verjamemo, da si boste od šolskih obveznosti vsaj malo oddahnili. Tako sta za nami že dva 

meseca šolskih dni, ki ste jih učenci razredne stopnje preživeli v šoli, seveda ob upoštevanju 

vseh zaščitnih ukrepov, kot so umivanje in razkuževanje rok, uporaba mask in medsebojna 

razdalja. Ker se v tem mesecu niste smeli veliko družiti, je bilo tudi dogodkov, tekmovanj  in 

prireditev veliko manj kot po navadi. Čeprav nam je v tem času marsikaj odvzeto, pa smo lahko 

srečni, da smo zdravi, da se lahko izobražujemo in ustvarjamo dalje.  

Učitelji podružnične šole 

 

KOGA ALI KAJ IMAJO RADI DRUGOŠOLCI? 

Rada imam atija, ker mi skuha večerjo. Oba starša imam rada, ker me zvečer pocrkljata. 

(Brina) 

Rada imam mamico, saj lepo skrbi zame. Lepo me oblači. (Issa) 

Mami imam rada, ker mi je naročila tablico. (Kaja) 

Mamico in atija imam rad, ker me veliko naučita. (Izak) 

Mami in ati sta mi zelo všeč, ker sta mi dovolila mucko. (Zala) 

Atija imam rad, ker me vsak dan pelje v šolo. (Teo T.) 

Moja starša imam rada, ker mi v nesreči pomagata. (Lara) 

Rad imam svoje 4 kokoške. (Toby)  

Rada imam sestrico in bratca. (Almina)  

Rad imam živali na kmetiji. (Tai) 

Rad imam sestrico. (Teo K.) 

Rad imam glasbo. (Nik) 

Rad imam sošolce, ker mi pomagajo in sodelujejo z mano. (Martin) 

___________________________________________________________________________

 



 

MOJA PESEM: Ringa, ringa, raja 

Ringa, ringa, raja, 

virus nam nagaja. 

Če hočemo junaki biti, 

moramo roke si dobro umiti. 

 

 

Mami, oči, bratje, sestre, 

vsi moramo doma ostati. 

Kašljamo v rokav, 

saj to ni tak bav-bav. 

 

 

Ko mine ta bolezen, 

še zunaj bo norija. 

Še babi in dedi bosta prišla, 

ko virus gre pa-pa 

 

Jaša Šimenko, 5. g

 

MOJA PESEM: Ovca 

Res pridna sem ovca 

in zmeraj bom takšna, 

saj mehka sem duša, 

Vzemite si volno 

za kape volnene, 

spletite si šale 

Mene pustite 

in jagenjčke moje, 

sem rada na svetu, 

kot moja je dlaka. za dneve ledene. živeti lepo je. 

Nina Mariella Godec, 5. g 

BUČA VELIKANKA 
 

Znaš narisati bučo z eno samo potezo? Začni pri rdeči piki in potuj s svinčnikom po črtah. Po 

vsaki črti greš lahko samo enkrat. Nobene od črt pa ne smeš križati. 

 

 
  

 

NOČ ČAROVNIC 

  

Noč čarovnic je praznik, ki ga praznujemo meseca oktobra. Pred vsako Nočjo čarovnic 

okrasimo prostor. Ko nastopi noč, se oblečemo v kostume in se odpravimo po naši ulici. Pri 

vsaki hiši dobimo sladkarije, včasih pa tudi kaj denarja. Ko je ulice konec, se obrnemo, gremo 

domov in si z zbranim denarjem naročimo pico. Na koncu se še malo družimo. 

Lucas Jerič, 6. g 

 

 

 



 

Noč čarovnic je eden izmed mojih najljubših praznikov, saj se zelo zabavam. Noč čarovnic 

običajno praznujem tako, da s prijateljicami hodimo od hiše do hiše. Z družino pa doma 

izrezujemo buče. Razmišljala sem že o letošnji Noči čarovnic. Zdi se mi, da letos ne bo tako, 

kot vsako leto do sedaj, ker se že veliko časa borimo s corona virusom in nosimo maske. Zato 

je tudi praznovanje in druženje prepovedano. Tako bom to leto praznovala doma z družino. 

Mislim, da bom oblekla kostum čarovnice. Najbolj od vsega se veselim izrezovanja buč, saj jih 

bomo najprej izrezljali, nato pa vanje dali sveče. Kasneje jih bomo postavili pred našo hišo. Pa 

strašno Noč čarovnic vsem!  

Enja Kirbiš, 6. g 

 

Noč čarovnic zame pomeni dan, ko lahko oblečem strašljiv kostum, in od vrat do vrat nabiram 

sladkarije. Oblečem se v volkodlaka ali okostnjaka. Izrezljamo veliko oranžno bučo z 

babičinega vrta, vanjo pa damo elektronsko svečo. Letos bomo Noč čarovnic praznovali doma, 

v ožjem krogu družine. 

Tjan Križnik, 6. g 

JUMICAR 

V četrtek, 8. 10. 2020,  smo se učenci 5. razreda odpravili na Ljudski vrt. Prvo uro smo imeli 

teorijo, kjer smo se pogovarjali o prometnih znakih, semaforjih in seveda kako voziti. Drugo 

uro smo se razdelili v štiri skupine. V skupini sem bila s Tijo, Nino in Ivono, kjer smo se vozili 

z avti. Vsaka skupina se je vozila približno 5 minut. Naša skupina je bila na vrsti tretja. Bilo je 

zelo prijetno. Po drugi uri smo se z avtobusom odpeljali nazaj proti Grajeni. Ko smo prišli v 

razred, smo si umili roke in pojedli malico. Nato smo morali napisati nekaj o tem, kako smo 

preživeli jutranje ure. 

Manca Plavec, 5. g 

MOJA PESEM: DVA MAČKONA 

 

Dva mačkona smo dobili.                                                   

En je Repek, drugi Pepek, 

vsaj tako ju kliče  Kaja, 

ki jima kar naprej nagaja. 

 

Naša psička pa laja in 

razgraja, 

nič več glavna ni v hiši, 

zdaj sta tu lovilca miši. 

 

 

 

 

 

      Eden ves se napihuje, 

praska, grize, poskakuje. 

Drugi mu pri tem pomaga, 

res ne vem, kdo vedno 

zmaga. 

 

Miru ni več v naši hiši, 

oče toži in nori, 

mi za mačkoni se podimo, 

da vse se trese in buči. 

 

 

 

Zdaj smo muca preselili, 

mir je spet kot prejšnje dni. 

Zdaj kraljujeta v hlevu 

in lovita miške si. 

 

 

 
 

 

Val Bole, 5. g

            

 

___________________________________________________________________________ 

 

 



ŠOLSKA VRTILNICA  
Učenci  4. razreda v okviru Šolske vrtilnice skrbimo za šolski vrtiček.  Letos je bolj sameval, 

saj smo ga zaradi izobraževanja na daljavo morali zanemariti. V novem šolskem letu ga bomo 

spet uredili.                                 

V oktobru  smo štirje učenci,  Tian, Jan, Neja in Žana vrtiček najprej  opleli, nato okopali in 

zrahljali gredico. Potem smo posadili čebulček in posejali motovilec ter zimsko solato. 

Semena smo pokrili z zemljo. Označili smo, do kod smo posejali zelenjavo. Konec meseca 

smo posadili še česen. Pri delu smo uporabljali  grablje in motiko.          

    Tian Kovačec in Jan Fuks, 4. g 

___________________________________________________________________________ 

KULTURNA DEDIŠČINA 

V četrtek,  8. 10. 2020, smo učenci 4. razreda spoznavali kulturno dediščino. Kulturna dediščina 

je vse, kar so nam zapustili naši predniki. To so: gradovi, cerkve, hiše, spomeniki, kozolci, 

soline, ljudski plesi, hrana, ljudske pesmi … Ogledali smo si kratek film o kulturni dediščini 

Slovenije. Učiteljica nam je pokazala pomembne stavbe na Ptuju, kot so grad, proštijska cerkev, 

minoritski in dominikanski samostan, mestni stolp in magistrat. 

Spoznali smo lectarstvo. Iz rdečega papirja smo izrezali srca. Nato smo jih okrasili z belo, 

rumeno in zeleno tempero. Na koncu smo na srca prilepili kratek verz, ki smo ga  z lepo pisavo 

napisali na bel papir.  

Neja Klemenčič in Zoja Pintarič, 4. g 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ŠOLANJE NA DALJAVO 

V sredo, 14. 10. 2020, smo izvedeli, da v ponedeljek, 19. oktobra, začnemo s šolo na daljavo. 

Nekateri so se veselili, nekateri pa so vedeli, da bodo učitelji poskušali pridobiti ocene. Večina 

je dela na daljavo že navajena zaradi spomladanske karantene, saj smo se v prvem valu veliko 

naučili o šolanju na daljavo. Nismo preobremenjeni, vendar bi se raje šolali v šoli, ker se tam 

več naučimo. Pouk poteka preko Google spletne učilnice. Učitelji nam pošljejo nalogo z 

navodili ter določenim rokom. Mi to nalogo opravimo in jo naložimo nazaj. Nekateri učitelji 

naše delo pregledajo in ocenijo, da vemo, kako smo opravili nalogo. Edini problem je 

konstantno strmenje v ekran računalnika.                       

David Jurgec, 9. g 

___________________________________________________________________________ 

 

UGANKE 

 

 Petindvajset jih koraka,                                                       Krila ga nosijo, ne perutnice 

            a drugačna je prav vsaka,                                                  in leti višje od vsake ptice. 

      kdor dodobra jih spozna,                                      A da na poti ne zgreši, mora znati 

           je med knjigami doma.                                         vse lučke z ekrana v kljunu prebrati. 

Rumena, okrogla, 

je žogi podobna, 

na polju čepi, 

vse bolj se redi. 


