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POZDRAVLJEN/A! 

Novo šolsko leto je čas za nove 
načrte in spremembe. Tudi pri 
Šolskih novičkah se je nekaj 
spremenilo. To šolsko leto ti jih 
bom pripravljala Tatjana 
Šmigoc, učiteljica slovenščine. 
Vesela bom tudi tvojega 
prispevka, zato hitro kaj napiši, 
nariši ali sestavi križanko, 
uganko ali rebus. Prispevek 
oddaj svoji učiteljici ali meni.  
Ne pozabi pa na nagradno 
uganko – čaka te nagrada. 
Želim ti uspešno šolsko leto, 
polno zanimivih 
dogodivščin! 

Tatjana Šmigoc, urednica 

20 LET NOVE ŠOLE 

Drugi mesec mineva 20 let, 
odkar imamo na Grajeni 
novo šolsko zgradbo. 
Pripravljamo 
proslavo/muzikal Levji kralj 
in posebno izdajo Utrinkov. 
To bo dogodek! 

 
Eva Bezjak, 2. g 

ŠOLSKE NOVIČKE 
 

ŠPORTNI DAN (ČETRTEK, 21. 9. 2022) 

Tudi letos smo izvedli športni dan – jesenski kros. Tekli smo na 
nogometnem igrišču. Čeprav je bil ta dan hladen in trava še 
mokra od rose, smo se vsi potrudili po svojih najboljših močeh. 
Prvi so tekli učenci 1. razreda in nato smo se zvrstili še vsi ostali 
do 9. razreda. 
Prvo, drugo in tretjeuvrščeni med deklicami in dečki v vsakem 
razredu so prejeli diplomo. Med njimi sem bila tudi jaz.  
Po krosu smo pomalicali in se vrnili na šolsko igrišče. Tam smo 
igrali igro med dvema ognjema z učenci 4. razreda. 

Lana Vrabič, 3. g 

BRANJE PRAVLJICE V 1. RAZREDU 

12. septembra  sem prvošolcem prebrala pravljico, ki sem jo 
napisala sama.  
Učiteljica mi je dala nalogo, da napišem pravljico. Ker sem zbolela 
in nisem šla v Ankaran, sem imela še več časa za razmislek. 
Navdih sem dobila, ko sva šli s sestrično na sprehod in mi je 
povedala, da si mora pospraviti sobo. Takoj, ko sem prišla domov, 
sem vzela bel list in začela pisati. Pravljico sem prebrala mami in 
rekla mi je, da ji je všeč. Prepisala sem jo v zvezek in jo malce 
okrasila z barvami. V soboto in nedeljo sem si jo še prebrala in se 
pripravila na predstavitev.  
V ponedeljek me je bilo zelo strah in skrbelo me je, ali bo pravljica 
prvošolčkom všeč. Najprej je pravljico prebrala učiteljica Irena in 
bila ji je všeč. Skupaj sva odšli  v 1. razred, ki je ravno telovadil, in 
učiteljica Brigita je rekla, da pride po mene, ko zaključijo. In 
zopet me je bilo strah. Čez nekaj časa je prišla učiteljica in odšli 
sva v 1. razred. Najprej sem se predstavila in pričela sem z 
branjem. Ko sem brala, so me vsi pridno poslušali in na koncu so 
mi zaploskali. Tudi učiteljici sta me pohvalili. 
Ta aplavz in pohvala mi veliko pomenita, ker tako vem, da jim je 
bila pravljica všeč. Za nagrado sem dobila sok in čokolado. Potem 
sem se vrnila v svoj razred. Upam, da jim še kdaj predstavim 
kakšno svojo pravljico. 

Kaja Preložnik, 5. g 



 

MODRO UČENJE Z MOKRO VSEBINO 

Učenci 4. razreda smo imeli plavalni tečaj, ki je 
trajal 5 dni. Vsak dan smo prišli v šolo že ob 7. 
uri. Z avtobusom smo se odpeljali na OŠ Ljudski 
vrt, kjer so nam je pridružil še en razred 
četrtošolcev. Skupaj smo se odpeljali v Terme 
Ptuj. 
Prvi dan smo imeli testiranje in na osnovi našega 
plavalnega znanja, smo se razdelili v skupine. 
Vsaka skupina si je izbrala svoje ime: Morski psi, 
Delfini, Orke … 
Učili smo se puščico, raketo, mrtvaka, skok na 
glavo. Najprej smo se naučili pravilno plavati 
prsno, nato kravl in nazadnje še hrbtno. Plavati 
pravilno tehniko z dihanjem je zelo težko. 
Zabavno se je bilo v vodi igrati igre, ki jih 
pogosteje igramo le na suhem: Dan noč, Kdo se 
boji črnega moža, lovljenje … Proti koncu 
plavanja, ko smo bili že precej utrujeni, smo si 
privoščili počitek v masažnih bazenih in 
toboganu.  
Bilo je super. Šli bi še sto krat. 

Učenci 4. g z učiteljico Vanjo Majcen 

VARNE ŠOLSKE POTI 

V torek, 20. septembra 2022, smo odšli na sedež 
Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Tam 
smo si ogledali zanimivo in poučno predstavo z 
naslovom »Prometna vila«. Po predstavi smo 
imeli zelo dobro malico – hot dog. Po malici smo 
se razdelili v skupine in imeli različne delavnice. 
S skiroji smo se vozili po poligonu, spoznavali 
prometne znake, se pogovarjali s policistom in 
mestnimi redarji ter igrali igro prometno kolo. 
Super smo se imeli.  

Učenci 4. g z učiteljico Marjeto Por 

KNJIŽNA UGANKA 

/.../ "je svetoval volk: "Lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo! Kdor je pojedel med, temu 
prileze nazaj in kapal mu bo od ust!" Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali." /.../ 
 
Si prepoznal, iz katerega besedila je odlomek? Naslov in avtorja napiši na listek in oddaj v knjižnici ali 
pošlji na e-mail: knjiznica@os-ljudskivrtptuj.si. Pripiši tudi svoje ime in priimek ter razred. 
Knjižničarka bo izmed prispelih pravilnih odgovorov 17. oktobra izžrebala enega nagrajenca, ki bo 
prejel praktično nagrado. 

mailto:knjiznica@os-ljudskivrtptuj.si


 

ŠOLA V NARAVI, 5. RAZRED (5.–9. 9. 2022) 

ŠOLA V NARAVI  
V šolo v naravi smo šli 5. 9. 2022 z avtobusom v Ankaran. Najbolj mi je bil všeč nočni sprehod. V parih 
z lučkami smo se odpravili na sprehod. Med  sprehodom so nam povedali, kje je kaj in kje je Luka 
Koper. Povedali so nam tudi, da v bolnišnici Valdoltra zdravijo ljudi. Ob prihodu nazaj smo dobili 
navodila za naslednji dan. Ko smo se odpravljali do vil, smo punce pele pesmi. Meni je bil ta dogodek 
zelo všeč, posebej ko smo punce pele. 

Nuša Breg, 5. g 
ŠOLA V NARAVI 
Šli smo v šolo v naravi v Ankaran. Najbolj sem se veselil tekmovanja v plavanju. Ko smo hodili do 
bazena, sem se kar tresel od strahu. Moj razred je prišel zadnji na vrsto. Približevala se nam je močna 
nevihta. Mi smo plavali po svojih najboljših močeh. Ko smo prišli v sobe, smo šli pod vroč tuš, se zavili 
v odeje in se pogovarjali ali igrali do kosila. Vsi smo čakali na podelitev, ki je bila zvečer. Na podelitvi 
sem bil nestrpen in živčen. Na koncu mi je odleglo. Jaz sem bil prvi. Moja plavalna učiteljica je bila 
Ajda Brumen. 

Toni Raj, 5. g  
OGLED PIRANA 
V torek, 6. 9. 2022, smo se z ladjico odpeljali v Piran.  Ko smo stopili iz ladjice, smo šli do starega 
svetilnika. Pot smo nadaljevali po hribu in prišli do cerkve ter starega zvonika. Potem smo šli do 
Tartinijevega trga, kjer smo kupili razglednice. Ogledali smo si še akvarij, kjer smo videli različne ribe 
in tam pri stojnici kupili spominke. V bližnjem lokalu smo si privoščili še sladoled in se slikali na 
Tartinijevem  trgu. Po dolgem in zanimivem dopoldnevu smo šli na ladjico in se vrnili v Ankaran. 

Maj Rojko, 5. g 
 

MORJE 
Morje in valovi, 

sonce, smeh in zabava 
in še družba prava. 

Vsi se veselimo, 
da na morje poletimo, 
in tam ves dan norimo. 

Neža Brlek, 5. g 
 

MORJE 
Morje valovi, 
veter šelesti, 

mi uživamo na plaži 
vsi. 

Ko vroče mi postane, 
se v morje zapodim, 

da  se ohladim. 
Ko posebej vroče je, 
grem po sladoled, 

ki sladek je kot med. 
Eva Vrabič, 5. g 

 

ANKARAN 
Šli smo v Ankaran, 

Ankaran, ki ni zaspan. 
Tam smo peli in plesali 

dolgo v vodi čofotali. 
To je bilo poletje pravo, 

ko smo šli v naravo. 
To bila je zgodba lepa. 

Sedaj pa na kavču 
sedim, 

pesmi pišem in se 
veselim. 

Domen Tikvič, 5. g 
 

MORJE 
Morje je kot lepa 

pesem. 
Plaža je polna veselih 

ljudi, 
vroče pa, da se mi 

sladoled v roki topi. 
V morju se v res krasni 

vodi ohladim. 
Kadar poletni veter 

zapihlja, 
valove prinese iz 
širnega morja. 

Ko se zvečeri, sliši se 
plima, 

ki v tišini z menoj 
govori. 

Nuša Breg, 5. g 
 

 
 

POBARVANKA 

 



 

PRVOŠOLČKI 

V četrtek, 1. 9. 2022, je 18 prvošolcev pogumno prestopilo šolski prag. Spoznajte nas: 

ANA KEVIN PATRIK LAN NIK MATIC 

ALEKS  JULIJA  ALJAŽ  KARIN  KAI  LANA 

TEO  FINN  LEV  SOFIJA  TIM  JAKOB 
 


