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                             Drage učenke, dragi učenci! 

 

Želja vseh učencev se je končno uresničila. Spet smo v šoli!  Poslavljamo pa 

se že od meseca marca, ki je znan tudi kot »mesec žensk«, saj nekatere ženske 

v tem mesecu praznujejo kar dva krat (8. in 25. marca). V mesecu marcu 

nastopi tudi prvi pomladni dan. Narava se prebuja, postaja topleje. Tudi v šoli 

je precej drugače. Še vedno upoštevamo zaščitne ukrepe (umivamo roke, nosimo maske, smo 

samo v enem razredu). Pridobivati smo začeli tudi prve ocene v šoli. Žal se število okuženih ne 

zmanjšuje, ampak povečuje, zato upam, da nam ne bo potrebno spet preiti na šolanje na daljavo. 

Upoštevanje zaščitnih ukrepov pa se seveda »splača«, saj se lahko s sošolkami in sošolci vidimo 

v živo in ne preko kamer. 

_______________________________________________________Enja Kirbiš, 6. g 

ZASEDANJE 31. MEDOBČINSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA 

V četrtek, 4. 3. 2021, je preko spleta potekal 31. medobčinski Otroški parlament. Najprej nas je 

voditeljica, ga. Vojka Havlas, lepo pozdravila in preverila prisotnost. Nato 

je predstavnik prebral zaključke srečanja 31. občinskega Otroškega 

parlamenta. Eno uro smo se pogovarjali in razmišljali o teh zaključkih ter 

dodali še druga mnenja o njih. Vsa naša mnenja in potek razprave je gospa 

zapisovala, da bi na koncu lahko naredili še zaključke medobčinskega Otroškega parlamenta. 

Na koncu razprave nas je gospa Vojka zapustila, njeno mesto pa je prevzela njena pomočnica, 

Urška Vučak Markež in izvedli smo volitve za udeležence nacionalnega Otroškega parlamenta. 

Tja gredo učenci iz OŠ Gorišnica, OŠ Grajena, OŠ Dornava in OŠ Olge Meglič.  

_____________________________________________________________Klara Tikvič, 7. g

DAN ŠOLE (razredna stopnja) 

Tako kot se veselimo svojih rojstni dni, tako se učenci vsako leto veselimo dneva šole. 

Letos smo ga praznovali v petek, 12. 3. 2021. Običajno smo bili na dan šole doma in smo 

popoldne prišli na prireditev. Letos zaradi Corona virusa na žalost ni bilo tako, vendar smo se 



kljub temu imeli fajn. Igrali smo namreč različne igre na temo naše države. Najboljša igra mi 

je bila kviz Milijonar. Vse je bilo tako kot v pravem kvizu. Bili smo razdeljeni v dve skupini. 

Si predstavljate, koliko truda so morali učitelji vložiti v to? Na voljo smo imeli tudi klic v sili. 

Naša ekipa »Super jabolka« je pri zadnjem vprašanju uporabila omenjeno pomoč. Poklicali smo 

mojega atija. Bilo me je zelo sram. Zataknilo se nam je pri vprašanju: »Katera reka je dolga 

točno 41 km«? Seveda nam je ati povedal pravilen odgovor. Mogoče mi je ta dan šole bil celo 

malo boljši kot po navadi. Imeli smo se odlično.  

Neža Brlek, 3. g 

Na ta dan smo v šoli igrali igro Milijonar. Razdelili smo se v dve skupini. Naša skupina se je 

imenovala Telebajski. Voditeljica kviza je bila učiteljica Vanja. Pri vprašanju za 16.000 € se 

nam je zalomilo in uporabili smo pomoč: »KLIC V SILI«. Poklicali smo mojega očeta. Bila 

sem vesela, ker nam je povedal pravilen odgovor. 

Kaja Preložnik, 3. g 

DAN ŠOLE (predmetna stopnja) 

V petek, 12. 3. 2021, smo imeli kulturni dan. Ta dan sta bila z nami razrednik Aljaž Selinšek in 

učiteljica Vesna Hazdovac. Prvo uro smo reševali kviz Milijonar. Šlo nam je zelo dobro in 

osvojili smo »milijon evrov«. Naslednjo uro smo si ogledali film Smrkci. Po ogledu filma smo 

imeli malico, po njej pa smo si ogledali še film Gajin svet. Ta film nama je bil zelo všeč. Med 

filmom smo šli nekateri z razrednikom sadit krokose (žafrane). Vsak žafran predstavlja enega 

od otrok, ki je med drugo svetovno vojno prebival v kampu. Nad tem dnevom sva bili navdušeni 

in upava, da se kmalu ponovi. 

Blažka Brlek in Anja Hedl, 6. g 

V petek, 12. 3. 2021, smo imeli kulturni dan. Praznovali smo rojstni dan matične šole. Vsak 

razred je dobil načrt za ta dan. Igrali smo veliko kvizov, predvsem preko spleta, ustvarjali ritme 

in plesali. Ogledali smo si tudi film Moj ata, socialistični kulak. Ta dan smo uživali. Večina 

kvizov je bila na temo Slovenije in slovenskega naroda. Izvedeli smo tudi nekaj novega. Film 

Moj ata, socialistični kulak je slovenski celovečerni film. Kot razred smo si ga enkrat že 

ogledali. Ker je od takrat preteklo že kar nekaj časa, je bil ogled vseeno zanimiv. Vse aktivnosti 

so bile zelo zanimive. Z njimi smo rojstni dan šole praznovali obletnici primerno. 

_____________________________________________________________Luka Petek, 9. g 

 

 



 

TEKMOVANJA PO POVRATKU V ŠOLSKE KLOPI 

V tednu od 8. 3. do 14. 3. 2021 so bili naši urniki »nabito« polni z različnimi šolskimi 

tekmovanji. Imeli smo kar tri tekmovanja, in sicer iz kemije, biologije in angleščine. 

Tekmovanja so potekala pod strogimi zaščitnimi koronskimi ukrepi. Pri angleščini smo imeli 

vsak svoj računalnik, ki smo ga prej razkužili, test pa smo pisali z 

maskami. Pri kemiji in biologiji smo morali nositi maske in upoštevati 

medsebojno razdaljo. Kljub vsem ukrepom, ki smo jih morali 

upoštevati, so tekmovanja potekala brez zapletov. 

____________________________________________________________Lučka Solina, 8. g 

EKOKVIZ 

Ekokviz je tekmovanje za učence šestega, sedmega in osmega razreda. Vsak razred tekmuje v 

svoji kategoriji. Šesti razred tekmuje v znanju iz hrane, sedmi v znanju iz krožnega 

gospodarstva, osmi pa v energiji. Prvo tekmovanje je bilo že meseca januarja, vendar je takrat 

potekalo na daljavo. Izvedli smo ga tako, da nas je učiteljica Brigita povabila na 

videokonferenco, nato pa smo se prijavili na tekmovanje. 

Časa za reševanje smo imeli 20 minut. Februarja smo 

dobili sporočilo, da smo se uvrstili na državno tekmovanje. 

4. 3. 2021 je res potekalo državno tekmovanje. Ob 8.00 

smo se dobili v računalniški učilnici, kjer smo na 

računalnikih rešili teste. Nato smo nadaljevali s poukom. 

____________________________________________________________Urban Herga, 6. g              

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 

Od 24. marca na naši šoli poteka akcija zbiranja starega papirja (časopisi, revije, reklame, 

knjige, zvezki …).  Prosimo, da v zabojnik ne odlagate praznih kartonskih škatel.  Zabojnik za 

odpadni papir bo v tem času nameščen na parkirišču pred šolo. Vabimo vas, 

da vanj prispevate čim več. Na ta način bomo poskrbeli za čistejše okolje, 

hkrati pa bomo ohranili pri življenju kar nekaj dreves. 

                                                                                                                     

____________________________________________________________________Ekosvet 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

SVETOVNI DAN SPANJA 

V petek, 19. marca 2021, je potekal že 14. svetovni dan spanja pod sloganom »Urejeno spanje 

za zdravo prihodnost«. NIJZ je v ta namen izdal 10 priporočil za zdravo spanje otrok od 

rojstva do 12. leta. Zapisali so, da je potrebno določiti 

uro, ob kateri hodi otrok spat in uro, ob kateri vstaja. 

Otrok naj spi v udobnih oblačilih in čim bolj 

zatemnjenem prostoru. Iz njegove spalnice je potrebno 

odstraniti vse elektronske naprave, ki lahko zmotijo 

miren spanec. Omejiti je potrebno njihovo uporabo. 

Otrok naj bo podnevi čim bolj telesno aktiven in dovolj časa preživi na prostem. Če je le možno 

naj ne uživa hrane in pijače, ki vsebuje kofein (npr. kakav, temna čokolada, energijske pijače). 

_______________________________________________________Povzeto po članku NIJZ 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

V sredo, 24. 3. 2021, je za učence šestega razreda potekalo pilotno e-testiranje Nacionalnega 

preverjanja znanja. Preverjanje je potekalo preko računalnikov. Vsak učenec je imel svoj 

računalnik.  Z nami je bil učitelj Milan Šimac, ki nam je najprej predvajal posnetek, v katerem 

so bila prikazana navodila za reševanje. Ko smo se prijavili v spletno stran, smo začeli z 

reševanjem nalog. Vseh je bilo 19. Časa za reševanje smo imeli 45 minut. Nacionalno 

preverjanje znanja se nam ni zdelo težko. Na koncu smo morali preko ankete podati še osebno 

mnenje o spletnem reševanju takšnega preizkusa. Takšen dan bi rada še kdaj ponovila. 

_____________________________________________________________Blažka Brlek 6. g 

REŠI POMLADNO KRIŽANKO O ZNANILCIH POMLADI.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   


