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  PODRUŽNICA      
GRAJENA 

   DECEMBER 2022,  
  ŠTEVILKA 4 

POZDRAVLJEN/A! 

Pred teboj so še zadnje Šolske 
novičke v tem letu. Člankov je 
veliko – kot se za veseli 
december spodobi. 

Upam, da je za teboj prijetno 
leto, v novem pa ti želim, da 
se ti uresničijo vse skrite in 
odkrite želje!  

Uživaj ob prispevkih in 
prelistaj tudi spletno obliko 
Šolskih novičk.  

Tatjana Šmigoc, urednica 
 

ŠOLSKE NOVIČKE 
  

DECEMBRSKE RIME 

V decembru nas 
obiščejo dobri možje. 

Pričakovanja so velika, 
naredi se tudi kakšna 

slika: 
nekatere za nad kamin 
in nekatere za spomin. 

Prideta Božiček in 
Dedek mraz, 

ooo, kako je to lep čas. 
Vsi veseli smo, 

malo tudi nagajamo. 
Eva Vrabič, 5. g 

 

Decembrski raj 
je en velik 
direndaj. 

December ni 
noben september. 
Božička te ni treba 

biti strah, 
saj je pravi junak. 
Darila nam pusti 

pod smrečko, 
včasih tudi loto 

srečko. 
Kaja Korošec, 5. g 

 

Ko leto je okrog, 
zadnji mesec pride naokrog. 

Poln je radosti in veselja, 
vse se smeji in sneži. 
Lučke že na strehi so 
in snežinke padajo. 

Ko smreka v sobi stoji, 
darila čakajo, da jih odrli bomo 

mi. 
Streha je bela, 

voda je zaledenela. 
Ko medved v svojem brlogu 

spi, 
se zima na mrazu vihti. 

Lučke že utripajo, 
ledene sveče se svetlikajo. 

Domen Tikvič, 5. g 
   

 

KNJIŽNA UGANKA 

/.../ »prav tedaj so se odprla vrata vile Čira-Čara in skoznje je stopila majhna deklica. /.../ Njeni 
lasje so bili iste barve kot korenček in spleteni v dve trdi kitki, ki sta ji štrleli od glave. Njen nos 
/.../ je bil ves posut s pegami. /.../ Obuta je bila v črne čevlje, ki so bili natanko še enkrat večji kot 
njeni nogi. /.../ Najbolj začudeno pa sta gledala Tomaž in Anica opico, ki je sedela na rami tuje 
deklice« /.../ 

Si prepoznal/a, iz katerega besedila je odlomek? Naslov napiši na listek in ga oddaj v knjižnici. Pripiši svoje ime 
in priimek ter razred. Knjižničarka bo izmed prispelih pravilnih odgovorov 26. januarja izžrebala nagrajenca, ki 
bo prejel praktično nagrado. Odlomek oktobrske knjižne uganke je bil iz Rdeče kapice. Izžrebanka, ki je pravilno 
odgovorila in prejme praktično nagrado, je Iva Bezjak iz 3. g. Nagrada te čaka v knjižnici. Čestitke. 

 

VESELI DECEMBER V 1. RAZREDU 

RAZREDNA SLIKA ZADIŠALO JE PO PIŠKOTIH ŠKORENJ ŽELJA 

   



 
OGLED BALETNE PREDSTAVE HRESTAČ 

V četrtek, 15. 12. 2022, smo imeli učenci sedmih 
razredov matične in podružnične šole kulturni dan. 
Prvo uro smo se spomnili bontona, saj smo odšli v SNG 
Maribor, kjer smo si pogledali baletno predstavo 
Hrestač.  
Hrestač je lesena figura, ki tre orehe, včasih so jo 
podarjali za božič. Po prvi uri smo pojedli malico, nato 
pa nas je pred šolo pričakal avtobus, s katerim smo se 
odpravili v Maribor. Ko se je avtobus ustavil na 
avtobusni postaji, smo morali prepešačiti še par sto 
metrov do gledališča. V gledališču je bila garderoba, 
kjer je naša šola odložila oblačila, saj je bilo res mrzlo. 
Zgodba je govorila o tem, da na božičnem srečanju 
družinskih članov vsi otroci dobijo darila, razen Klare, 
ki si na koncu izbori Hrestača. Na koncu čarovnik 
Hrestača začara v princa, ki čez noč pleše s Klaro.  
Po predstavi smo se odpravili proti šoli. Do grajenske 
šole smo prišli okrog dveh popoldne. Predstava se bo 
sedmošolcem gotovo vtisnila v spomin in upamo, da 
bo še več takšnih.  

Manca Plavec in Klemen Tikvič, 7. g 

 

 
 

PTUJ: OGLED PREDSTAVE IN KNJIŽNICE 

V četrtek, 15. 12. 2022, smo imeli učenci predmetne 
stopnje kulturni dan. Deveti razredi smo z njim začeli 
tako, da smo se v učilnici najprej pogovorili o bontonu, 
ob pol devetih pa smo se z avtobusom odpravili na 
Ptuj. 
Tam smo na tržnici pojedli malico, nato pa smo šli v 
gledališče, kjer smo si ogledali predstavo Mahmud.  
 

 
Govorila je o družini arabskih beguncev, ki so prišli v 
Slovenijo. Predstavo smo sprejeli z mešanimi občutki, 
saj je bila njena tematika težka in nam je dala misliti. 
Po predstavi smo se odpravili v knjižnico. Tam nam je 
gospa predstavila zgodovino te ustanove in nam jo 
razkazala. Pokazala nam je tudi Potrčevo sobo, kjer 
nam je predstavila njegovo življenje. Tam smo tudi 
nekaj časa ostali in si zapisali svoje mnenje o 
predstavi. Na koncu smo si ogledali še pravljično sobo 
Branke Jurca. 
Dan mi je bil všeč. 

Klara Tikvič, 9. g 

OBISK IZ SREDNJEGA VEKA 

V ponedeljek, 12. 12. 2022, je v šolo prišel par iz 
srednjega veka. Obiskala sta nas srednjeveška dama 
in njej vitez.  V telovadnici sta pripravila predstavitev 
za učence od 1. do 9. razreda. 
Povedala sta nam legendo o vurberškem zmaju, pred 
katerim jih je rešil vitez. Prav zato ima Vurberk še 
danes v svojem grbu zmaja.  
Predstavitev je bila zelo zanimiva in poučna.  

Martin Soršak in Brina Hedl, 4. g 

 
 

6. RAZRED: ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

V ponedeljek, 12. 12. 2022, smo se šesti razredi 
odpravili v zimsko šolo v naravi. Iz šole smo se 
odpravili ob 8:35 zjutraj. Na Tri kralje smo prispeli ob 
10. uri dopoldne. Najprej smo se odpravili v sobe in se 
razpakirali in namestili. Potem smo se odpravili na 
kosilo. Ko smo se najedli, so nas poslali v sobe, da smo 
se oblekli in šli smučati. Na smučanju smo se najprej 
ogreli in potem nadeli eno smučko, da smo lahko 
dobili občutek drsenja. Po smučanju smo pojedli 
večerjo in se odpravili v sobe. Po približno pol ure so 
prišli po nas, da smo odšli na nočni pohod. Po pohodu 
smo se vrnili v sobe, se umili in odšli spat.  
Drugi dan smo se po zajtrku odpravili v sobe, da se 
pripravimo na smučanje. Tokrat smo uporabili že dve 
smučki, da smo se začeli učiti zaustavljati. Nekateri so 
že prvi dan usvojili zaustavljanje, nekateri pa ne. Po 
jutranjem smučanju smo šli na kosilo. Potem smo 
imeli v sobi približno eno uro počitka. Nato smo se 
oblekli in se odpravili smučat.  



 

 
Tokrat smo se učili zavijati. Po smučanju smo fantje v 
eni sobi gledali nogometno tekmo iz svetovnega 
prvenstva.  
Tretji dan smo se odpravili smučat na velike strmine. 
Po smučanju smo se odpravili na kosilo, po njem pa 
smo počivali. Po popoldanskem smučanju smo vsi 
razredi morali izdelati škatlico za tehniko in 
tehnologijo. 
Na četrti dan smo se pripravljali na smučarsko 
tekmovanje, ki se je začelo po kosilu. Tekmovanje je 
bilo napeto, a zmagovalec si je zmago zaslužil. Po 
zaključnem večeru smo imeli disko. Bilo je zelo 
zabavno.  
Zadnji dan smo po zajtrkuj spakirali in kovčke preselili 
v jedilnico. Do prihoda avtobusa smo se igrali 
družabne igre. Do šole smo prispeli ob 16. uri.  

Taj Dolinšek, 6. g 

 

Več fotografij in vtisov iz Treh kraljev najdete na šolski 
spletni strani. 

RAZISKOVANJE LJUBLJANE 

V soboto, 10. 12. 2022, smo se učenci, ki se 
udeležujemo različnih tekmovanj in smo uspešni na 
različnih področjih, odpravili v Ljubljano na izlet. 
Dobili smo se ob 7.00 pri matični šoli. Prvi postanek 
smo imeli v Lukovici, kjer smo tudi pomalicali. Nato 
smo nadaljevali vožnjo proti Ljubljani. Vreme nam ni 
bilo naklonjeno, saj je deževalo. Ampak kljub vremenu 
smo se imeli prečudovito. Naša skupina, imenovana 
»Deveti plus Blažka«, smo se odpravili na ogled mesta. 
Ogledali smo si Tromostovje, mestno hišo, reko 
Ljubljanico … Posebej smo občudovali dela našega 
Plečnika, saj letos obeležujemo 150-letnico njegovega 
rojstva. Nato smo se odpravili v muzej, v katerem nam 
je vodička razkrila veliko zanimivosti Ljubljane. 
Kasneje smo se vsi odpravili proti šolskemu muzeju, ki 
sem se ga najbolj veselila. V muzeju smo najprej imeli 
učno uro naših dedkov in babic. Sploh si ne 
predstavljam, da bi hodila v takšno šolo. 
Ker je bil čas kosila, smo se odpravili v McDonalds. 
Sledila sta ogled lučk in odkrivanje krasnih 
ljubljanskih ulic.  
Nato je prišel čas za odhod. Odpravili smo se na 
avtobus. Ko smo bili že skoraj na Ptuju, je začelo 
snežiti, kar nam je še dodatno polepšalo dan. 

 
Raziskovanje Ljubljane mi je bilo res zanimivo in 
upam, da se še kdaj ponovi. 

Blažka Brlek, 8. g 

 

DOSEŽKI S TEKMOVANJ 

PODROČNO POSAMIČNO TEKMOVANJE V ŠAHU  

V sredo, 7. 12. 2022, so se učenci matične in 
podružnične šole udeležili področnega posamičnega 
tekmovanja v šahu, ki se je odvijalo v Spuhlji in dosegli 
zelo dobre rezultate. 

Pri dekletih je dosegla Zoja Pintarič 1. mesto, Eva 
Medik pa 3. mesto. Pri fantih se je Tilen Kovačec 
uvrstil na 1. mesto, Mihael Kukovec na 4. mesto, Jan 
Čurkovič na 6. mesto in Anej Levanič na 12. mesto. 

  

FINALE MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA V NOGOMETU  

V torek, 6. 12. 2022, so na matični šoli gostili finale 
medobčinskega tekmovanje v nogometu za učence 
letnik 2008 in mlajše. V štirih predtekmovalnih 
skupinah se je pomerilo 13 ekip.  
Zmagovalci skupin so napredovali v finale 
medobčinskega tekmovanja. Fantje matične šole so 
postali medobčinski prvaki, drugo mesto je osvojila 
podružnica Grajena, tretje mesto OŠ Kidričevo in četrto 
mesto OŠ Juršinci. Prve tri ekipe napredujejo na 
področno tekmovanje. 

oboje zapisala učiteljica Simona Lozinšek  

 

https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si/files/2022/12/IMG20221210111226-scaled.jpg
https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si/files/2022/12/Sah_posamezno_2022_D12-1-scaled.jpg
https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si/files/2022/12/Sah_posamezno_2022_F15-scaled.jpg
https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si/files/2022/12/Nogomet_MT_st_ucenci_OS-Grajena-scaled.jpg
https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si/files/2022/12/IMG20221210162942-scaled.jpg


 

 

DOBRODELNO OBARVANI DECEMBER 

V okviru EKOŠOLE so tudi letos v novembru in decembru potekale različne dobrodelne akcije. 
Zbirali smo živila za družine v stiski, hrano in odeje za živali, pa tudi rabljene, a še uporabne 
igrače, s katerimi si bodo učenci v OPB krajšali čas. Zbrali smo veliko živil za družine, hrano in 
odeje za živali pa bomo zbirali še po novem letu. Hvala vsem, ki ste do sedaj prispevali po svojih močeh!  

učiteljica Romana Pukšič 

ŠOLO SMO PREOBLEKLI V BELO IN NOVOLETNI BAZAR 

Šola je zimsko in praznično okrašena pričakala zadnji teden pouka pred božičnimi in novoletnimi prazniki.  
Učenci od 1. do 5. razreda z razredničarkami in učiteljicami v OPB smo zadnje 3 tedne izdelovali različne izdelke, 
s katerimi smo okrasili šolo. Prav tako smo izdelali veliko izdelkov, ki smo jih ponudili na novoletnem bazarju na 
Ptujski pravljici. Obiskali ste nas lahko 13. in 20. decembra 2022 na Mestnem trgu. Denar, ki smo ga zbrali, bomo 
namenili za nakup igrač v OPB.  

učiteljica Romana Pukšič 

    

    

Še nekaj fotografij izdelkov z bazarja: 

  

 

 

 

 

 


