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                                                                                                       Mesečni list učencev podružnične šole  

  

                                                                     Drage bralke in bralci! 

                                               Končno je prišel veseli december, ki ga bomo letos preživeli v krogu 

družine, ne pa tudi prijateljev. To seveda ni razlog za veselje, ampak to, da smo doma, ima tudi svoje 

prednosti. Lahko postanemo bolj ustvarjalni in sami izdelamo okraske za novoletno jelko ali voščilnice, 

namesto da jih kupimo v trgovini. In imamo tudi več časa za okraševanje! Že res, da bo najlepši mesec 

v letu drugačen ‒ kot vse ostalo v tem času, ampak na to glejmo s svetle strani.  

Vsem želim vesele praznike in srečno novo leto 2021 in naj nam naslednje leto prinese veliko uspehov 

v šoli in drugje!                                                                                                            Klara Tikvič, 7. g 

            

 
 
 
 



 

PRAZNIČNI DECEMBER  

 

DECEMBER 

 

December je eden izmed mojih najljubših mesecev v letu. Imenujemo ga tudi veseli december, ker je 

vzdušje v decembru veselo. V decembru nas obiščejo tudi dobri možje, to so Božiček, Dedek Mraz in 

Miklavž. December mi je všeč, ker je pravljičen in lahko postavimo jelko in jo okrasimo. Najbolj pa so 

mi všeč praznične lučke in prižig lučk na Ptuju. Letošnji december je še bolj poseben od vseh drugih, 

saj je končno zapadlo toliko snega, da se lahko gremo sankat. Žal se to leto verjetno ne bomo mogli iti 

smučat zaradi zaprtja mej, ampak verjamem, da se bomo zabavali tudi ob sankanju. Za božič si želim, 

da bi se koronavirus končal in da bi se lahko spet videli v šolah.  

                                                                                                                         Enja Kirbiš, 6. g 

 

                                                      MESEC DECEMBER 

 

Mesec december preživim tako, da z mamo narediva adventni venček in ga okrasiva. Z babico in dedkom 

se velikokrat vidimo, saj živimo blizu. Za božič okrasimo drevo, jaz pa na okna prilepim lučke, ki imajo 

vzorec snežink. Moja sestra ima 26. decembra tudi rojstni dan in mislim, da je to njen najljubši mesec, 

saj dobi veliko daril in se druži s prijatelji. Meni je najbolj všeč, ko je zvečer vse v barvah ter veselo. 

Letos na žalost ni tako, ampak je kljub temu lepo.  

Manuela Kvar, 6. g 

 

VESELI DECEMBER 

V decembru imamo veliko praznikov in menda je tudi za otroke najljubši praznik božič.  

Božiček jih obdari z darili, ki so si jih otroci zaželeli. Pred božičem pa še pride Miklavž, ki prav tako 

razveseli otroke. Če pa so bili poredni, pa jih odnesejo parklji. Tudi dedek Mraz jih obišče. 

 Decembra se tudi začne zima. Zima pa je otrokom in odraslim všeč, saj lahko smučajo, se sankajo, 

drsajo … Decembra so tudi smučarski skoki.  

Luka Kokol, 6. g 

 
 

VESELI DECEMBER V ČASU KORONE 

Leto 2020 se počasi približuje h koncu. Leto 2020 je na neki način bilo zelo posebno leto. Ne le za nas 

šolarje, ampak za vse ljudi po celem svetu. Zaradi korone se je spremenilo vse. Običajno bi v tem času 

učenci obiskovali šolo, izdelovali voščilnice, okraske in imeli tombolo. Doma bi odšli k polnočnici in si 

s prijatelji segli v roko in si voščili vesele praznike. Ampak letos vse to odpade. Zaradi korone! Zagotovo 

vem, da bomo tudi letos doma pekli slastne, dišeče piškote, okrasili smrekico v krogu družine in se imeli 

lepo. Navsezadnje je pomembno, da bomo v času korone ostali zdravi ter bomo poskušali preživeti 

božično-novoletne praznike nadvse lepo v krogu svoje družine. S sošolci in prijatelji pa se bomo videli 

oziroma slišali ter si zaželeli vesele praznike virtualno. 

Maja Šauperl, 8. g 

 
 
 

 



 

DOGAJALO SE JE … 

 

 

ŠPORTNI DAN V KARANTENI 

V četrtek, 26. 11. 2020, smo imeli športni dan. Jaz sem se s sosedama odpravila na pohod po bližnjem 

gozdu, ki ga, kljub temu da smo doma, premalokrat obiščemo.  

Najprej ni bilo ravno zanimivo, saj je bilo tisti dan zjutraj ogromno megle, pa še zeblo nas je. Ko pa se 

je razkadila, smo se lahko razgledale naokrog. Kmalu smo prišle do tamkajšnje ceste in se odpravil po 

njej. To smo kmalu obžalovale, saj je bil na koncu gozd poln trnja. Tako pa smo se morale odpraviti po 

dolgi poti nazaj. Najprej nismo točno vedele, od kod smo prišle, saj smo domov nameravale priti po 

drugi poti, ta pa je vodila skozi gozd. Na koncu pa smo le prišle nazaj na cesto in tega smo se res zelo 

razveselile. 

Ta dan mi je bil kljub vsem neprijetnostim zelo všeč, saj smo bile ves čas na svežem zraku in tak 

»sprehod« bom ponovila še večkrat. 

Klara Tikvič, 7. g 

 
 

TEHNIŠKI DAN 

V ponedeljek, 14. 12. 2020, smo imeli tehniški dan, zato nismo imeli drugih predmetov.  

Zjutraj sta nam učitelj in učiteljica poslala navodila za delo. Naloga je bila, da izdelamo darilno škatlico. 

V priponki smo dobili sliko načrta, ki smo ga prerisali (brez meritev) na trd bel papir, ki smo ga dobili 

v škatli za tehniko. Načrt smo izrezali in ga zlepili tako, da je nastala škatlica, ki se lahko odpre in zapre. 

Na koncu smo jo okrasili. Jaz sem jo okrasila tako, da sem na njo z flomastri narisala rdeč okrasni trak.  

 Ta dan mi je bil zelo všeč, saj rada ustvarjam in sem zato imela več prostega časa.  

                                    Anja Hedl, 6. g 

     

TEHNIŠKI DAN IN KARIERNA ORIENTACIJA 

 

Prvi del tehniškega dne je potekal v sredo, 2. 12., prvo, drugo in tretjo šolsko uro. Drugi del pa čez en 

teden, 9. 12., četrto in peto šolsko uro. Na prvem delu se nam je najprej predstavila Gimnazija Ptuj in 

nato še Ekonomska šola Ptuj. Vsaka predstavitev je trajala približno pol ure. Po obeh predstavitvah smo 

rešili program Kam in Kako. Na tem programu so bila različna vprašanja, na katera smo morali iskreno 

odgovoriti. Ko smo odgovorili na vsa vprašanja, nam je program predlagal poklice, ki nam jih priporoča. 

Na drugem delu pa so se nam predstavile tri šole. Prva se nam je predstavila Biotehniška šola, nato 

Elektro in računalniška šola in nazadnje še Strojna šola. Pri predstavitvah so sodelovali tudi učenci, ki 

obiskujejo te šole. Oni so nam predstavili tudi odmore in povedali svoje mnenje. 

Kaja Kolarič, 9. g 

 

CORONA VIRUS 

 

 

 Covid res muči me,                          Trgovine se zapirajo                  Družiti se ne smemo, 

        a nič ne morem narediti.                  in mask je vedno več.            kar je brez veze. 

        Učim doma v sobi se,                      A to ne moti me tako,                 Prijatelje pogrešamo,  

        saj drugega ne gre.                           ker dobro je za vse.           saj šole so zaprte.  

 

Manca Plavec, 5. g 

 



 

 

 

 

 

 

 

NEKAJ UTRINKOV UČENCEV 5. RAZREDA, KO SMO ZDRUŽILI MATEMATIKO, 

NARAVOSLOVJE IN GOSPODINJSTVO 

Spekel sem kukije. Priprava je bila enostavna. Najbolj mi je bilo všeč opazovanje transformacije kukijev 

v pečici. Bili so zelo okusni. Hvala za čudovit recept.  

Marko 

 

Na dan, ko se pečejo piškoti, diši cela hiša. Najraje imam piškote KRASOTICE. Skupaj z mamo sva jih 

pekla te dni. Z vami delim recept. Poskusite jih, ne bo vam žal. 

KRASOTICE 

40 dag margarine 

2 jajci  
2 žlici vode 

1 vanilin, 1 pecilni 

10 žlic sladkorja 

580 g moke 

20 dag narezane jedilne čokolade 

Vse skupaj zmešaj in nadevaj z žlico na peki papir. Peči 16 minut na 180 stopinj ali 13 minut minut na 

150 stopinj (ventilator pečica). Pa dober tek in lepe praznike. 

Nik 

Med peko piškotov v pečici sem komaj čakal, da bodo pečeni. Videti so bili zelo slastni. Po 10 minutah 

pečenja smo jih vzeli ven, malo počakali in takoj poskusili. Bili so zelo dobri, celo odlični. Užival sem 

pri peki piškotov. 

Jan 

Ko sem pekel piškote, sem užival in sem začutil tisto pravo praznično doživetje. Pa čeprav sem doma, 

je bil občutek odličen. 

Klemen 

 
 

 

 

 

 

 

 


