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POZDRAVLJEN/A! 

Tokratne Šolske novičke niso čisto 
novembrske, saj je nekaj člankov 
tudi oktobrskih. Oktobrske so bile 
namreč v stilu 20-obletnice nove 
šolske zgradbe na Grajeni in 
muzikala Levji kralj.    

Uživaj ob prispevkih in prelistaj tudi 
spletno obliko Šolskih novičk.  

Tatjana Šmigoc, urednica 

JESEN 

SPET PRIŠLA SI K NAM JESEN, 
CEL ŽAKL BARV SI S SABO VZELA. 

SLADEK GROZDEK DOZORI, 
KORUZA PA RUMENI. 

POLJA SE POSPRAVLJALO, 
NA SPANJE SE PRIPRAVLJAJO. 

TAM V DALJAVI SE KOSTANJ SMEJI, 
HITRO PONJ, DA GA SPEČEMO VSI. 

Tian Mahorič, 5. g 

ŠOLSKE NOVIČKE 
 TEDEN OTROKA 

Letošnji teden otroka, ki že od leta 1954 poteka vsak prvi teden v oktobru, 
je nosil sporočilo SKUPAJ SE IMAMO DOBRO. Osredotočili smo se na 
druženje z vrstniki in grajenje medsebojnih odnosov. Naslov teme je bil 
povezan z naslovom pesmi SKP SE MAVA DOBR, ki jo izvaja zelo priljubljen 
slovenski raper in izvajalec pop glasbe Boštjan Nipič, bolj znan pod 
vzdevkom NIPKE, ki je bil tudi letošnji ambasador tedna otroka. 
Na naši šoli smo vrhunec tega tedna doživeli v sredo, 5. oktobra, saj so 
nam učitelji pripravili presenečenje, ki jim je seveda uspelo. V našo 
telovadnico sta prišla BQL. Poskrbela sta, da smo vsi razredi peli, plesali 
in se zabavali na polno. Vsak od učencev je dobil tudi njun avtogram, 
česar smo bili še posebej veseli. Osredotočila sta se na slovenske ljudske 
pesmi pod geslom SLOVENSKE LJUDSKE SO KUL. Spomnila sta nas tudi, 
da sta zmagala na oddaji Znan obraz ima svoj glas. Na koncu smo skupaj 
zapeli veliko njunih hitov. Učenci 8. in 9. razreda smo se z njima lahko 
tudi fotografirali. Ta dan je bil krasen in nepozaben.  

Blažka Brlek, 8. g 

 

JESEN V 1. RAZREDU 

Tudi v našem razredu je jesen. Učenci prvega razreda smo spoznali ta letni čas in si ga z našimi pridnimi prstki 
pričarali tudi v razredu. Naredili smo razstavo jesenskih plodov in skuhali kostanj v gospodinjski učilnici. Bil je 
zelo sladek. 

 
 

   

   



 

JESEN V 4. RAZREDU 

   
Nuša Kmetec  

(Jesenski veter v laseh) 
Lara Kupčič  

(Jesenski sprehod) 
Martin Soršak  
(Gozd jeseni) 

 

KNJIŽNA UGANKA 

Knjižničarka je pripravila novo knjižno uganko: 

»Bila je nekoč majhna, srčkana deklica, ki jo je vzljubil vsakdo, če ga je le pogledala. Najrajši 
pa jo je imela njena babica. /.../ Nekoč ji je podarila kapico iz rdečega žameta. Ker pa ji je 
kapica tako ljubko pristajala in ker tudi sama ni hotela nositi nič drugega več, so ji rekli ...« 

Si prepoznal/a, iz katerega besedila je odlomek? Naslov in avtorja napiši na listek in ga oddaj 
v knjižnici. Pripiši tudi svoje ime in priimek ter razred. Knjižničarka bo izmed prispelih 
pravilnih odgovorov 19. decembra izžrebala nagrajenca, ki bo prejel praktično nagrado. 

Odlomek oktobrske knjižne uganke je bil iz Pekarne Mišmaš avtorice Svetlane Makarovič. Izžrebanka, ki je 
pravilno odgovorila in prejme praktično nagrado, je Zoja Farič Selinšek iz 2. g. Nagrada te čaka v knjižnici. 
Čestitke. 

PRIPRAVLJENI NA NOČ ČAROVNIC 

 
 

BUUU! 1. g 



 

PLANINSKI KROŽEK 

OKTOBER: 

PLANINSKI IZLET NA LOVRENŠKA JEZERA 

V soboto, 8. oktobra, smo se učenci OŠ Ljudski vrt, 
podružnica Grajena, ki imamo radi planine in naravo, 
odpravili na planinski izlet na Lovrenška jezera.  

Ko smo  z avtobusom prispeli na Roglo, smo pomalicali. 
Pojedli smo sendvič in veliko sladkarij, pa tudi kakšno 
jabolko. Sledil je naš pohod. Na poti do jezer smo 
opazovali naravo in ugotavljali, da je že prava jesen. 
Videli smo veliko različnih gob, celo kakšen jurček nas 
je presenetil. Listavci, čeprav jih je bilo malo, se že 
važijo v vseh mogočih barvah. Ko smo prišli do 
Lovrenških jezer, smo se najprej načudili lepoti jezer, 
nato pa smo se povzpeli na stolp.  

Čeprav sem na Lovrenških jezerih že bila z družino, so 
me znova očarala. Pot smo nadaljevali do koče na 
Pesku. Na koči smo si odpočili, pojedli še zadnji sendvič 
in si privoščili pijačo. Polni lepih vtisov in prijetno 
utrujeni smo se odpeljali domov.  

Planinski krožek se je začel prečudovito. 

Neža Brlek, 5. g 
 
 

 
 

NOVEMBER: 

PLANINSKI POHOD PO JURČIČEVI POTI 

V soboto, 19. novembra, smo se grajenski planinci 
odpravili po Jurčičevi poti. Začetek našega  pohoda je 
bil v Muljavi. Na začetku smo si ogledali Jurčičevo 
domačijo, ki je pravi etnografski muzej. Hiša ima 
slamnato streho, štiri sobe in črno kuhinjo. Sobice so 
bile zelo majhne, vendar zanimive. Vodička nam je zelo 
doživeto predstavila Jurčiča in življenje v tistih časih.  

Po ogledu muzeja smo se odpravili po poti, ki jo je mali 
Josip prehodil vsak dan v šolo in nazaj. Pot je dolga več 
kot 12 kilometrov. Pot nam je bila zelo všeč, saj smo se 
zelo zabavali in izvedeli veliko zanimivosti.  

Šli smo tudi mimo table POZOR, OBMOČJE MEDVEDOV, 
zato smo se trudili biti zelo glasni. Še sreča, da nismo 
srečali nobenega. Čeprav je bilo vreme hladno in 
megleno, smo se imeli super.  

Naša pot se je zaključila v Višnji gori, kjer smo si ogledali 
hišo Kranjske čebele in čebelnjak. Dočakali smo tudi 
prve snežinke. 

Komaj čakam naslednji pohod.  

Blažka Brlek, 8. g 

 
 

 
 



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V petek, 18. 11. 2022, je naša šola imela naravoslovni 
dan. V šolo smo prišli ob 8.10, saj so bile »nulte« ure 
odpovedane. Prvo uro smo zajtrkovali z razredniki. 
Jedli smo slovenski tradicionalni zajtrk. Slovenski 
tradicionalni zajtrk vsebuje domači črni kruh, toplo 
mleko, med, maslo in zeleno jabolko.  

Razredi prve triade so spoznavali mleko in mlečne 
izdelke. O njih so ustvarili tudi plakate. Učenci 4. in 5. 
razreda so se pomerili v kuhanju in peki. Spekli so 
kruh, vaflje in pecivo. Naredili so tudi sadna nabodala. 
Učenci zadnje triade s 6. razredom smo se učili o 
pomembnosti zdrave prehrane. Ogledali smo si veliko 
»Powerpointov« in poučnih videov.  

Verjameva, da lahko v imenu cele šole poveva, da smo 
se na naravoslovne dnevu zelo zabavali. 

Blažka Brlek in Enja Kirbiš, 8. g 

 
3. RAZRED: 

V petek smo imeli naravoslovni dan. Najprej smo 
pojedli tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil 
sestavljen iz črnega kruha, masla, medu, mleka in 
jabolka. Ker je bil letos poudarek na mleku, smo si 
pogledali posnetek o tem, kako se pomolze kozo, in 
nekaj posnetkov o mleku in mlečnih izdelkih. Najbolj 
zanimiv nam je bil posnetek o izdelavi sladoleda. 

Po malici smo sami pripravljali smutije. V njih smo dali 
jogurt, mleko ali sadni sok in različno sadje, ki smo ga 
prinesli. Delali smo v skupinah. Vsaka skupina je 
pripravila dovolj napitka, da smo poskusili vsi. Vsi 
smutiji so bili zelo okusni. Najbolj všeč mi je bil naš: s 
kakijem, banano, jagodami in malinami. 

Ta dan mi je bil zelo všeč. 

Teja Preložnik, 3. g 
 
ZAJTRK Z MLEKOM – SUPER DAN 

 
1. g 

OBISK V 1. RAZREDU 

OBISKALA NAS JE POLICISTKA. NAJPREJ SMO 
PONOVILI PROMETNA PRAVILA NA CESTI, V 
AVTOMOBILU, NA AVTOBUSU, NA KOLESU, PRI HOJI … 
POHVALJENI SMO BILI, SAJ SMO VELIKO TEGA ŽE 
VEDELI.  
NATO SMO ODŠLI NA CESTO. PREČKALI SMO CESTO NA 
PREHODU ZA PEŠCE. 
KASNEJE NAM JE POLICISTKA POKAZALA TUDI 
POLICIJSKO VOZILO. PRIŽGALA JE ROTACIJSKE LUČKE 
IN SIRENO. 
OBLJUBILA NAM JE, DA PONOVNO PRIDE IN NAM 
RAZKAŽE TUDI DRUGO DODATNO OPREMO 
POLICISTOV. 
BILI SMO NAVDUŠENI!  

 
1. g 

SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE 
PROMETNIH NESREČ 

V petek, 18. 11. 2022, smo se predstavniki naše šole 
udeležili prireditve ob Dnevu spomina na žrtve 
prometnih nesreč, ki je potekala na Gimnaziji Ptuj. 
Slogan prireditve je bil: »Spominjajmo se, pomagajmo 
si, ukrepajmo«. Svečana prireditev se je začela ob 
10.00 in je trajala do 11.30. Slavnostna govornica je 
bila županja ga. Nuška Gajšek. Prireditev je bila zelo 
čustvena in hkrati poučna. V prometu vsi ravnajmo 
strpno in odgovorno. Ta dan nama bo ostal za vedno v 
spominu. 

 

Neža in Blažka Brlek, 5. in 8. g  
 


