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ŠOLSKE 
NOVIČKE 
 

OŠ LJUDSKI VRT, PODRUŽNICA GRAJENA 

Februar 2022, številka 6 

 

                               Drage bralke in bralci! 

Uspešno smo zaključili prvo ocenjevalno obdobje ter pričeli še z 

zadnjo polovico tega šolskega leta. To pomeni še samo šest mesecev 

do poletnih počitnic. 

Končuje se mesec februar. Mesec mask, veselja, kurentovanja in 

krofov. Na ulicah so različne pustne maske. Kurenti hodijo od hiše 

do hiše. Kot pravi star pregovor, preganjajo zimo. Pred vrati že 

stojijo zanimive maske in prosijo za pusta hrusta. 

Našemite se tudi vi, pojejte veliko krofov in naberite veliko 

energije, saj se bodo kmalu spet začeli testi in spraševanja.  

 Še prej pa uživajte v zimskih počitnicah. Maša in Maja Šauperl, 9. g   
 

ČASOVNA KAPSULA 

Ko smo v delovnem zvezku za slovenščino prebrali novico o časovni 

kapsuli, nas je tako navdušila, da smo jo tudi sami izdelali.  

Naredili smo načrt za projekt.  

Pri uri spoznavanja okolja smo napisali, kako živimo danes. Predstavili 

smo, kaj želimo sporočiti zanamcem.  

Vsak od nas je napisal svoje sporočilo. Od narisanega čevlja iz leta 2022 

do denarja našega časa, s katerim plačujemo davke, različnih igralnih 

konzol, slastne hrane, prevoznih sredstev, do tega, kako si predstavljamo 

življenje čez 200 let. Za nas bodo delali roboti, vozili se bomo z 

avtomobili, ki istočasno lahko vozijo po zraku, tirih in cesti. Pili bomo 

sok z Marsa. 

Zdaj čakamo samo toplejše vreme, da časovno kapsulo zakopljemo v 

okolici šole. In upamo, da jo nekdo čez 200 let izkoplje. 

 

 

 
 

 

SLOVO 

 

Pogledam skozi okno 

in vidim temno mesto. 

Tam sem našla malo mucko  

in tam kupila presto. 

 

Zdaj vsega tega več ne bo, 

vse to bo le spomin, 

saj zdaj že čas je za slovo, 

od zdaj naprej skakala bom 

 tam daleč prek planin. 

 

Luna sveti že močno 

in ura kmalu bo polnoč, 

jaz pa ne morem spati, 

saj jutri bom že daleč proč. 

 

Klara Tikvič, 8. g 
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             MINI MUZEJ  

 

Učenci 1. razreda smo pripravili Mini muzej starin. Razstavili smo star likalnik, tehnico, denar, posodo, vrtalni 

stroj, oblič, stare knjige, harmoniko, petrolejko, telefon, pisalni stroj, mlinček za kavo … 

Nekaj misli učencev: 

»Naučili smo se veliko novega. Predmete so nam posodili naši dedki in babice. Teh izdelkov dedki in babice 

doma več ne uporabljajo, imajo jih za spomin. Star lonček sem našla v gozdu, ko sem bila na sprehodu. 

Nikoli še nisem videla tako starega telefona in vrtalnega  stroja. Nisem vedel, da je obstajala petrolejka – 

bila mi je celo všeč.« 

 

                
 

                 
           

             Učenci 1. razreda 
 

 

EKOŠOLA NA GRAJENI 

Zima se počasi izteka in kmalu bo pomlad! Vsi že nestrpno čakamo toplejše dneve! Kljub zimi pa v eko 

šoli nismo počivali! 

V januarju smo začeli s humanitarno akcijo zbiranja zamaškov za devetošolca Vala, ki je dolgotrajno bolan 

in potrebuje pripomočke. Akcija bo potekala do konca šolskega leta. 

Učenci 4. in 5. razreda so v okviru natečaja Od plastenke do pisala izdelali koše za zamaške – 

Zamaškonjam, v katerih bomo zbirali zamaške. 

Podjetje Blok d.o.o. pa nas je povabilo k sodelovanju v dobrodelni akciji FONIRAJ. Zbirali bomo 

odslužene telefone z baterijami in tako prispevali k reciklaži električne in elektronske opreme. 

Februarja so učenci polepšali šolo z raznolikimi pustnimi izdelki. Še posebej so se izkazali učenci OPB! 

Učenci, ki obiskujejo šolsko vrtilnico, so v januarju in februarju pridno izdelovali sadilne lončke iz odpadne 

embalaže (tulci WC papirja in tetrapak). Spoznali so setveni koledar in pomembna opravila pred začetkom 

vrtnarske sezone. Posejali so papriko in jo tudi prepikirali v izdelane lončke. 

                                                                                                                    Mentorica: Romana Pukšič 
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32. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 

V torek, 22. 2 2022, smo imeli otroški medobčinski parlament. Iz naše šole sem se otroškega 

medobčinskega parlamenta udeležila jaz. Tudi letos je bila tema »Moja poklicna prihodnost«. Najprej smo 

se pogovarjali o vlogi staršev pri izbiri poklica. Ugotovili smo, da je vloga staršev pri izbiri poklica 

pomembna, ampak se kjub temu moramo odločiti sami. Vsi smo bili mnenja, da nas starši morajo v vsakem 

primeru podpirati. Druga stvar, ki smo obravnavali, je bila izbira poklica (skrbi in pričakovanja). Ugotovili 

smo, da imamo učenci težave, kot so npr. slab učni uspeh, slabo poznavanje poklicev, nizka samopodoba, 

lahko pa se zgodi, da je vpis v določeno šolo omejen … Pogovarjali smo se tudi o poklicu in uspehu. Menili 

smo, da nam poklic pomeni več kot uspeh. Zadnja stvar, ki smo jo obravnavali, pa je bila možnost izbire 

poklica (jih imamo ali ne?). Ugotovili smo, da imamo učenci veliko izbiro poklicev, ampak je problem v 

tem, da poznamo zelo malo poklicev. Na koncu smo imeli volittve, izzvolili smo dva učenca, ki bosta odšla 

v Ljubljano na nacionalno zasedanje Ptujske regije. 

Sodelovanje na medobčinskem otroškem parlamentu mi je bilo zanimivo, saj je bila to zame nova izkušnja.  

 

                                                                                         Blažka Brlek 7. g 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČKI LETOŠNJEGA OBČINSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA 

Predstavniki Skupnosti učencev vam predlagamo, da preberete zaključke letošnjega občinskega Otroškega 

parlamenta, ki je potekal 26. 1. 2022 na temo Moja poklicna prihodnost: 

~ Izbire srednje šole nas je strah – bojimo se napačnih odločitev. Podatke o srednjih šolah potrebujemo prej 

– že v 6. in 7. razredu, saj se o izbiri poklica začnemo odločati prepozno. Želimo si realne informacije, na 

primer od samih dijakov. Zanimivo bi bilo že zdaj preživeti dan v srednji šoli, kjer bi se lahko prepričali, 

ali je šola prava za nas.  

~ Možnosti izbire poklicev imamo veliko. Omejeni smo kvečjemu z razdaljo med domom in želeno šolo. 

Želimo si, da ta ne bi nikomur pomenila prevelike ovire pri izbiri poklica.  

~ Pomemben vidik izbire poklica tiči v naši (ne)samozavesti. Ne pozabimo, da ima vsak svoje sposobnosti. 

Samozavest ne sme biti odvisna od tega, kar o nas mislijo/povejo drugi, ampak moraš najprej vase verjeti 

sam! Želimo si dejavnosti, ki bi nam pomagale ugotoviti, v čem smo dobri, in bi nam okrepile samopodobo. 

Zavedamo se, da imamo prepogosto negativne misli. 

 

 

Mentorica: Vanja Majcen 
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Za pravilno rešeno uganko v mesecu januarju prejme knjižno 

nagrado Kaja Preložnik. Čestitamo! 

Nova uganka se glasi: 

Dete ji je zaspalo v naročju. Sonce je tonilo za gore, ko se je 

kosmatinec spet prikazal iz grmovja. Po zadnjih dveh je hodil, v 

sprednjih šapah pa je nosil zibelko, polno rumenih drobnic. 

 

         Izpolnjene kupončke oddajte v knjižnici.  

              Jelica Primožič, knjižničarka 

 

 

LETENJE 

Poglej v ogledalo in videl boš veselje. 

Postal boš lahkoten in občutil letenje. 

Skozi okno nad mestom drvel 

in ljudem mahati začel. 

 

Obkrožil boš svet z veliko lahkoto, 

videl boš cvet z najlepšo lepoto. 

Ob morju noge v pesek zaril, 

komaj čakal boš na april. 

 

Luno želel objadrati boš 

in tam gor dodati lagun zvrhan koš. 

Pogledal boš še galaksije 

in videl, kam trenutno Sonce sije 
        

Lara Cvetko, 9. g 

 

 LUNA 

  So taki večeri, ko ne morem zaspat, 

luna sveti skozi okno, jaz se ne morem naspat. 

Se sprašujem: »A sem res tak bedak?« 

Nato pogledam v ogledalo in vidim ta zobni 

razmak. 

Spet podvomim v sebe, kot da sem nek maniak. 

 

Res ne morem spat, ko luna sveti. 

Ko zaspim, me zbudijo mestni žarometi. 

Vem, da ura teče, jaz pa ne zaprem oči, 

ker ko probam spat, me vedno nekaj mori. 

Čeprav ne vem, zakaj, vem, da nekaj znotraj 

mene živi. 

 

Če sem čist iskren, nisem sam v svoji glavi. 

Ležim v svoji postli: »Naj se že sonce pojavi.« 

Ta noč ne traja ure, vendar leta. 

Nato so v mojih mislih samo še lepa dekleta. 
 

Neo Ciglar, 8. g 

 

Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Avtor knjige: ________________ 

 

____________________________ 

 

Ime in priimek:________________ 

 

____________________________ 

 

KNJIŽNA UGANKA 


