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NAŠA ŠOLA 

Naša šola je najboljša šola že 20 let. 
Polna smeha, znanja in moči. 

Grajena je kraj naše šole, 
globoka so čustva, ki vežejo nas. 

Šola ni le stavba sredi kraja, 
ni le velika hiša, ki stoji, 

šola je do znanja dolga cesta, 
ki znanje bogati. 

Kljub megli, 
ki zdaj nam mnogokrat pogled 

megli, 
mi znamo najti sonce, 

zato nam v šoli dolgčas ni. 
Vse najboljše naši šoli! 

Kaja Preložnik, 5. g 

ŠOLSKE NOVIČKE 
 POZDRAVLJEN/A! 

Oktober je na grajenski šoli minil hitro kot blisk. Ta mesec si bomo 
zapomnili po veliki obletnici: minilo je že 20 let od otvoritve nove šolske 
zgradbe na Grajeni. Ob tej priložnosti je nastal pravi spektakel – muzikal 
Levji kralj, ki je bil predstavljen na slovesni prireditvi 14. oktobra 2022. 
Tudi ta številka Šolskih novičk je v tem slogu. Uživajte ob prispevkih!  

Na šolski spletni strani so objavljene fotografije in posnetek celotne 
predstave. Prelistajte tudi spletno obliko posebne izdaje šolskega glasila 
Utrinki.  

Tatjana Šmigoc, urednica 

KNJIŽNA UGANKA 

Knjižničarka je pripravila novo knjižno uganko: 

/.../ »na policah so stale vreče moke, zdroba, soli, 
sladkorja, vrči z mlekom in smetano, zavitki kvasa, 
vrečice z dišavami ... Na sredi dvorane so stala tri 
korita za testo, pa sita in košare, kamnite sklede in 
možnarji, zadaj pa je žarela velika, stara krušna 
peč!« /.../ 

Si prepoznal, iz katerega besedila je odlomek? Naslov in avtorja napiši na 
listek in listek oddaj v knjižnici. Pripiši tudi svoje ime in priimek ter 
razred. Knjižničarka bo izmed prispelih pravilnih odgovorov 23. novembra 
izžrebala nagrajenca, ki bo prejel praktično nagrado. 

Odlomek septembrske knjižne uganke je bil iz ljudske pripovedke Mojca 
Pokrajculja. Izžrebani, ki je pravilno odgovoril in prejme praktično 
nagrado, je Lan Kupčič iz 1. g. Oglasi se v knjižnici.  
Čestitke. 

 

GRAJENSKA ŠOLA SKOZI ČAS 
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https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si/files/2022/10/UTRINKI-2022.pdf


 

MUZIKAL LEVJI KRALJ – IZJAVE NASTOPAJOČIH 

V petek, 14. 10. 2022, smo na naši šoli 
praznovali 20. rojstni dan nove šole. 
Dogodka smo se zelo veselili in se hkrati 
nanj z vso odgovornostjo in veseljem 
pripravljali. Da je bilo praznovanje res 
nekaj posebnega, smo pripravili muzikal 
Levji kralj. V muzikalu je nastopalo 90 
učencev, kar je polovica učencev na 
naši šoli. Vaje so potekale vsak dan. 
Čeprav so bile vaje zelo naporne, smo se 
veliko zabavali, smejali in se še bolj 
spoprijateljili.  
Veseli smo bili vsi nastopajoči, še 
posebej pa tisti, ki so nastopali prvič. 
Zdi se mi, da je vsak odigral svojo vlogo 
več kot odlično.   
Glavne vloge v muzikalu smo imeli Neo 
Ciglar kot Scar, Blažka Brlek (jaz) kot 
velika Nala, Luka Podgoršek kot veliki 
Simba, Luka Raj kot Mufasa, Tia 
Mahorič kot Sarabi, Klara Tikvič kot 
Poglavar, Klemen Tikvič kot Pumba, Val 
Bole kot Timon, Iva Bezjak kot mala 
Nala, Lara Kupčič kot mali Simba ter 
Aljaž Petek kot Zazu.  
Sama sem v predstavili igrala vlogo 
velike Nale. Igrati to vlogo mi je bil izziv, 
saj sama zelo rada pojem in z vlogo Nale 
mi je bilo to omogočeno, celo petje v 
angleškem jeziku.  
Ponosni smo sami nase in na učitelje, ki 
so nas podpirali, motivirali, nam dali 
priložnost in verjeli v nas.    
Blažka Brlek, 8. g 
 
Vesela sem, da sem lahko nastopala. 
Imela sem vlogo antilope. Bila sem 
srečna! 
Eva Bezjak,  2. g 
 
Fajn je bilo stopiti na oder. Ko je šlo 
zares, je bilo najboljše. 
Špela Kranvogel, 2. g 
 

Nastopal sem kot prašič Pumba. Že 
lansko šolsko leto smo imeli avdicijo za 
nastop. Na avdiciji smo morali zapeti 
pesem iz filma, ki nam je bila všeč. V 
muzikalu jaz in prijatelj Timon najdeta 
pobeglega bodočega levjega kralja 
Simbo. Skupaj ga vzgajata, čeprav je 
Timon najprej proti temu. Ko Simba 
odraste, se mora soočiti s preteklostjo, 
še posebej, ko ga najde otroška 
prijateljica Nala. Na koncu ga poglavar 
Rafiki prepriča, da se vrne, in midva s 
Timonom se mu pomagava boriti za 
njegovo ozemlje. Nato Simba postane 
kralj, saj premaga strica Scara in 
hijene. Moj najboljši dogodek v muzikalu 
je bil konec predstave, ko smo se vsi 
priklonili, saj se je videlo, da ja publika 
uživala, ker je stala na nogah.                         
Klemen Tikvič, 7. g 
 
V življenju sem poskusil že marsikaj, a 
igranje lika Scar je bila res nova in 
precej zanimiva izkušnja. Čeprav sem si 
vedno želel igrati v filmu, si nikoli nisem 
mislil, da bom igral v muzikalu, kajšele 
Scara v Levjem kralju. Ko sem prvič 
slišal za ta projekt, sem se smejal in si 
mislil: »Vso srečo tistemu, ki se tega 
loti.« Nisem hotel iti na avdicijo, saj se 
mi je zdelo brez veze, vendar se nisem 
mogel skriti svoji skrivni želji. Učiteljica 
Maja Smiljan je kar hitro pristopila do 
mene in mojega sošolca Luka Podgorška 
in naju vprašala, ali sva zainterisirana 
za igranje v Levjem kralju. Tokrat se 
svojim željam nisem mogel upreti in 
sem privolil. Moram priznati, da sem 
mislil, da bom igral Simbo, vendar me je 
učiteljica presenetila z vlogo Scara. Z 
Lukom sva bila vesela, vendar sva se 
tudi malo bala, kako bo to sploh 
izgledalo in ali imava sposobnosti za 
igranje teh likov.  
Napočile so prve vaje in kaj hitro sem 
spoznal, da mi je ta lik pisan na kožo, 
saj sem se vživel vanj in prav užival v 
igranju. Učiteljica nam je dala domačo 
nalogo, da se naučimo besedilo doma. 
Če sem čisto iskren, si besedila niti 
enkrat nisem prebral. Pred poletjem 
smo imeli le nekaj vaj, preden smo 
zakorakali v počitnice. Moram reči, da 
sem med počitnicami pozabil na vse to, 
dokler me ni nekega dne sošolec 
spomnil, da moram priti na vaje v šolo. 
Hitro sem obžaloval, da nisem nič vadil, 
saj sem pozabil vso besedilo.  
Ko se je pričela šola, smo začeli vaditi 
na polno. Skoraj vsak dan smo imeli vaje 

in kar hitro sem si zapomnil vso 
besedilo. Ko smo imeli celodnevne vaje 
enkrat septembra, sem končno videl, 
kako naj bi to zgledalo. Moram reči, da 
sem še vedno bil v skrbeh. Strah me je 
bilo, da je oder premajhen, da je 
premalo prostora za obiskovalce in da 
me bo premagala trema, vendar sem si 
mislil: »Eh, nam bo že uspelo.«  
Zadnji teden je bil že res napet. 
Telovadnica je pokala po šivih, saj smo 
vsak dan prihajali in vadili. Vsi smo bili 
pod stresom.  
Ko je napočil dan nastopa, sem se 
zbudil zelo dobre volje. Celo jutro sem 
bil vzhičen in sem komaj čakal na 
predstavo. V šoli se je v zraku čutila 
napetost in vedel sem, da se predstave 
veseli prav cela šola. Imeli smo le tri ure 
pouka, saj smo potem še enkrat povadili 
in se odpravili domov. Doma me je že 
čakala mama, ki je bila prav tako 
nervozna, saj je bila zadolžena za 
poslikavo obrazov. Odločila sva se, da 
bova mene namaskirala kar doma, da v 
šoli ne bi bilo prevelike gneče. V šolo 
sem prišel z občutkom, da lahko 
naredim prav vse, saj sem mnenja, da 
moraš najprej verjeti v sebe, da lahko 
potem drugi verjamejo vate. Moja mama 
je namaskirala še preostale igralce in 
imeli smo še zadnjo bralno vajo.  
Počasi so se začeli zbirati starši, babice, 
dedki … Vedeli smo, da je zdaj naš čas, 
da zablestimo. Učiteljica Tatjana, 
ravnateljica in županja so nam 
namenile nekaj besed in predstava se je 
začela. V zaodrju smo bili vsi nemirni, a 
na koncu je bilo vse tako, kot je moralo 
biti. Moram reči, da je bil to dogodek, ki 
si ga bomo vsi igralci zapomnili do 
konca življenja. Ta predstava nas je 
združila in nas prisilila, da se med sabo 
boljše spoznamo. Vesel sem, da sem 
lahko bil del tega spektakla in vaš Scar. 
Neo Ciglar, 9. g 
 
Imela sem vlogo hijene Edo in bila sem v 
pevskem zboru. Predstava je trajala uro 
in pol. Imeli smo kostume, ki so jih 
izdelali učenci s pomočjo učiteljice 
Darje Polner. Pri predstavi so nam 
pomagale še učiteljice Mihaela 
Kukovec, Maja Smiljan in Lara Petek. Z 
učiteljicami smo se pripravljali že od 
konca prejšnjega šolskega leta. Meni je 
bila ta predstava zelo lepa izkušnja in 
komaj čakam, da jo predstavimo še na 
matični šoli. 
Enja Kirbiš, 8. g 



 

Res mi je bilo všeč. Nastopajoči so peli, 
plesali in igrali. V glavnem: lepo mi je 
bilo. Jaz sem pela v zboru. 
Neja Šilak, 6. g 
 
V muzikalu Levji kralj sem zelo užival. 
Seveda sem imel najprej, ko sem prišel 
na oder, majhno tremo, ampak po nekaj 
sekundah je postalo super. Ko smo 
končali z zadnjim prizorom, smo za 
odrom že proslavljali uspešen nastop. 
Vsak trenutek nastopa je bil super. 
Luka Podgoršek, 9. g 
 
Najbolj mi je bil všeč nastop. Tudi na 
vajah sem uživala. Bila sem antilopa. 
Katka Medik, 2. g 
 
V muzikalu Levji kralj sem igrala 
poglavarja Rafikija. Njegova/moja vloga 
je bila, da čisto na začetku predstavim  
novorojenega Simbo, ko je ta že odrasel 
in živi v savani, pa sem ga morala 
prepričati, da se vrne domov in reši 
svoje kraljestvo pred Scarovim 
uničenjem. 
Predstava  se mi je zdela super, saj smo 
vse dobro odigrali in odpeli, po aplavzu 
sodeč pa je bila všeč tudi ogromni 
publiki. Na predstavo sem zelo ponosna, 
saj smo se vsi več mesecev trudili tako, 
da smo se učili besedilo in gibe, pa tudi 
tako, da smo izdelovali maske in sceno. 
Sem kar malo žalostna, da se je projekt 
končal, in upam, da bomo muzikal tudi 
ponovili. 
Klara Tikvič, 9. g 
 
Zelo mi je bilo všeč, ves čas sem bila 
nasmejana. Imela sem se super. 
Zoja Farič Selinšek, 2. g 
 
Moje doživetje kot Sarabi je bilo 
zanimivo, saj je bila trema prisotna do 
zadnjega. Zelo sem uživala in upam, da 
bomo imeli še več predstav. Z 
veseljem se jih bom udeležila. 
Tia Mahorič, 8. g 
 
Za predstavo smo se začeli pripravljati 
že aprila. Tudi med počitnicami smo šli 
trikrat v šolo, da smo vadili. Jaz sem 
imel vlogo Mufase. To je Simbov oče in 
Scarov brat. Pred predstavo sem bil zelo 
živčen in razburjen, saj me je bilo strah, 
da bi se zmotil. Ampak ko sem stopil na 
oder, me ni bilo več strah. Počutil sem 
se, kot da sem res Mufasa. Bilo je res 
zabavno igrati in priznam, da je bila to 
zelo zanimiva in zabavna izkušnja. 
Upam, da bomo še kje igrali. 
Luka Raj, 8. g  
 
 

V muzikalu sem nastopala kot levinja. 
Bila sem živčna in tudi ponosna, da sem 
lahko nastopala. Zelo rada plešem. 
Super je bilo, ker smo imeli vaje skupaj 
z dekleti iz višjih razredov. Tia in Mia 
sta super punci. Še si želim nastopati v 
tako veliki predstavi. 
Taja Majcen, 3. g 
 
Avdicija je bila v 2. razredu. Sodelovali 
sta učiteljici Maja in Lara. Vesela sem 
bila, da so me izbrali za malo Nalo. 
Vaje so se začele v lanskem šolskem 
letu. Na prvih vajah smo se učili 
besedilo. Bolj se je bližal nastop, več vaj 
smo imeli. Dober občutek je bil, ko smo 
začeli vaditi z mikrofoni in kostumi. 
Pred nastopom sem imela malo treme. 
V spominu mi je ostalo druženje s 
prijatelji in skupno delo. Včasih je bilo 
tudi zelo smešno.               
Iva Bezjak, 3. g 
 
Igrala sem bodočega kralja Simbo. V 
šolo sem prišla že ob 15.30. Na začetku 
sem mislila, da me bo od treme kap, a 
sem se kmalu pomirila. Prišle so 
maskerke in nas naličile. Nato smo se 
oblekli v kostume. Bližal se je nastop, 
telovadnica se je začela hitro polniti. 
Ura je bila 18.00, vendar se sploh nisem 
zavedala, da se je nastop začel. Bil je 
čas, da sem stopila na oder. Začela sem 
v nastopu uživati, peti in igrati.  
Lara Kupčič, 4. g 
 
Bilo je zelo fajn. Imela sem vlogo ptice. 
Zarja Terbuc, 2. g 
 
Na naši šoli smo se odločili, da 
pripravimo muzikal Levji kralj. Pričele 
so se avdicije, priprave in vaje. Bilo je 
zelo zanimivo in veliko doživetje. Bila 
sem ponosna, da sem lahko nastopala. 
Prišel je dan predstave. Takrat sem bila 
malo prestrašena, saj sem se bala, da 
bom imela veliko tremo. Pripravljale 
smo se in se oblačile. Moja vloga je bila 
trava. Učiteljica nas je zelo spodbujala 
in govorila, da bo vse v redu. Prišle smo 
v telovadnico, v kateri še ni bilo 
nikogar. Nato se je telovadnica začela 
polniti, prihajali so gostje in starši. 
Pričela se je predstava. Trave smo 
nastopile dvakrat. Bilo je zelo lepo, ko 
sem pogled usmerila po telovadnici in 
videla. da je telovadnica polna. Dobila 
sem nasmeh, ko sem med množico 
našla svoja starša. 
Tega nastopa ne bom nikoli pozabila, 
saj je bil nekaj posebnega. Starši so bili 
zelo zadovoljni, saj so kar vstali in nas 
nagradili z velikim aplavzom. 
Želim si, da bi še kdaj pripravili kakšen 
muzikal ali predstavo in bi nastopali 
skoraj vsi učenci naše šole. 
Žana Fuks, 5. g 



MEDOBČINSKI KROS 

V torek, 4. oktobra, smo se učenci OŠ Ljudski vrt in 
podružnice Grajena udeležili medobčinskega krosa, ki 
je potekal na OŠ Hajdina. Ob prihodu na prizorišče 
smo si najprej ogledali progo, ki je potekala čez 
travnik in gozd v bližini hajdinske šole. 1000-metrsko 
progo je preteklo več kot 400 otrok iz 16 osnovnih šol 
od 5. do 9. razreda. Tekli smo ločeno fantje in punce 
ter po razredih. Drug za drugega smo glasno navijali. 
Pritekli smo si šest medalj: dve zlati, dve srebrni in 
dve bronasti. Po teku smo se podružili še na igrišču in 
se nato polni prijetnih vtisov odpravili domov. 

Matija Kovačec, 5. g 

8. REDNA SEJA OTROŠKEGA MESTNEGA 
SVETA 

V sredo 19. oktobra smo imeli predstavniki naše šole 
8. redno sejo Otroškega mestnega sveta. Ker se je 
začela ob enih, smo morali predčasno od pouka. 
Predstavniki smo bili jaz, Blažka Brlek in Kaja 
Preložnik. Najprej smo šli na kosilo in nato nas je na 
avtobusnem postajališču pričakal taksi. Odpeljal nas 
je do Minoritskega samostana, kjer smo izstopili. Tam 
nas je pričakala učiteljica Vanja, ki je tja odšla z 
avtom. Potem smo se skupaj odpravili v Mestno hišo. 
Odšli smo v sejno sobo ter se posedli. Ko smo prišli 
predstavniki vseh okoliških šol, je vstopila še županja 
gospa Nuška Gajšek. Nagovorila nas je ter pozdravila, 
mi pa smo se predstavili. Nato se je predstavila še 
mini županja ter nas tako kot županja tudi ona 
nagovorila. Po predstavitvi mini županje smo 
pregledali zapisnik 7. seje. Vsaka šola je tudi povedala, 
kaj smo to leto delali v tednu otrok na posamezni šoli. 
Podali smo pobude in vprašanja za naslednje leto.  

Predstavniki naše šole smo predlagali zastonj avtobus 
do Ptuja, saj bi si tako lahko pogosteje ogledali Ptuj ter 
ceneje obiskali kino in gledališče. Ko smo to opravili, 
smo se poslovili in zapustili sobo. Gospa županja nas 
je počastila s čokolado in piškoti. Meni je bila izkušnja 
všeč in upam, da jo bom še doživel.  

Klemen Tikvič, 7. g 

 

NAŠA ŠOLA 

Prvošolčki smo si z velikim veseljem ogledali šolo in 
njene prostore. Spoznali smo veliko učilnico, kjer 
imajo zbor učitelji in se imenuje zbornica. Na mizi so 
bili bonbončki in z njimi smo se lahko posladkali. 
Nadaljevali smo s prostorom, kjer dela naša tajnica. 
Ker je bil petek, smo jo tudi spoznali. Drugače tajnica 
dela tudi na naši matični šoli. Velika pisarna je bila od 
vodje podružnice. Gospo Ireno smo spoznali že prvi 
šolski dan. V pritličju smo obiskali 4. in 5. razred. 
Učenci so nas bili veseli, mi pa tudi, ker smo nekatere 
poznali in med njimi so bili tudi naše sestrice in naši 
bratci. Ker smo telovadnico spoznali že junija, smo 
nadaljevali v kletne prostore. Tam sta nas  pričakala 
kuhar in kuharica. Kar naenkrat smo bili v jedilnici. 
Videli smo tudi knjižnico in veliko knjig. V sosednji 
učilnici pa veliko temo. Ko smo prižgali luči, se je 
slišalo vauuu. Bili smo začudeni, saj je bilo na enem 
mestu veliko računalnikov. Tej učilnici se reče 
računalniška učilnica. Ko smo prišli do konca hodnika, 
je bilo začudenje še večje. Pogledali smo si velike 
stroje in orodja, ki jih bomo uporabljali pri pouku 
tehnike v višjih razredih. V zgornjem nadstropju smo 
obiskali tudi gospodinjsko učilnico. Učiteljici sta nam 
povedali, da bomo tukaj pripravljali palačinke, sadne 
solate, vaflje in še kaj slastnega. Tudi tukaj so nas 
učenci po razredih lepo sprejeli. Odprli smo tudi vrata 
zadnjega kabineta, kjer nas je pričakal kostko. Nismo 
se prestrašili. Izvedeli smo, da se bomo o človeškem 
telesu še veliko naučili.  

Spoznali smo veliko prostorov v šoli in veliko poklicev. 
Najmanj nam je bil znan poklic pedagoga oz. 
pedagoginje, vendar nas je gospa Elka seznanila tudi z 
njim. Ker pa ima šola tudi okolico in prometno cesto, 
smo se sprehodili do prehoda za pešce in varno 
prečkali cesto. Pogledali smo si tudi prometne znake, 
ki so v okolici šole.  

1. g 

 


