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POZDRAVLJEN/A! 

Zaključujemo najkrajši mesec v 
letu – februar. Zapomnili si ga 
bomo predvsem po kulturnem 
dnevu, ko ste se pred Prešernovim 
dnevom na matični šoli Ljudski vrt 
prvič zbrali učenci obeh šol, vi pa 
ste jim odigrali muzikal Levji kralj.   
Čaka te tudi veliko fotografij s 
pustne zabave, zato Šolske 
novičke pokaži tudi tvojim 
staršem, dedkom, babicam … 
Ne pozabi pa tudi na knjižno 
uganko – čaka te nagrada. 
Prijeten skok v pomlad ti želim! 

Tatjana Šmigoc, urednica 
 

 

ŠOLSKE NOVIČKE 
 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 

Ker se v naših nabiralnikih 
znajde veliko reklam, ki jih takoj 
zavržemo, vas prosimo, da jih 
skupaj z drugim papirjem 
zbirate doma in ob pričetku 
akcije pripeljete v šolo. Zabojnik 
bo stal od 3. 4. 2023 do 17. 4. 
2023 na parkirišču pred šolo. 
V zabojnik bomo odlagali samo 
časopis, revije in reklame. Če 
boste star papir prinesli v 
kartonski škatli, ga lahko skupaj 
z reklamami odvržete v 
zabojnik. Hvala! 
Eko šola  

KNJIŽNA UGANKA 

/.../ »Bilo je prelepo jutro v afriški savani. /.../ 
Sloni, antilope, žirafe, zebre ... vsem se je 
mudilo k Skali ponosa, kjer bodo proslavili 
rojstvo sina kralja Mufase.« /.../ 

Si prepoznal, iz katerega besedila je odlomek? Naslov in 
avtorja napiši na listek in oddaj v knjižnici. Pripiši tudi svoje 
ime in priimek ter razred.  
Knjižničarka bo izmed prispelih pravilnih odgovorov 27. marca 
izžrebala nagrajenca, ki bo prejel praktično nagrado. 
Odlomek iz besedila Kurent je pravilno prepoznal Anže Bezjak 
iz 2. razreda. Nagrada te čaka v knjižnici. Čestitke. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

NEKOČ 

ŠOLA NEKOČ 

Pred davnimi časi je bila šola strašna.  
Drugošolci smo se preizkusili v obliki pouka, kot 
je bil nekoč. Oblekli smo se v stara oblačila. 
Učiteljica je bila zelo stroga. Imela je šibo. Ko je 
vstopila v razred, smo morali vstati in imeti roke 
na hrbtu ter vsi v en glas pozdraviti: »Dober dan, 
gospa učiteljica!« Pisali smo na lesene deščice, ki 
nam jih je podaril Žanov očka, gospod Breg. Na te 
lesene tablice smo pisali s kredo in jih očistili z 
gobico. Nismo smeli klepetati. Morali smo imeti 
čiste roke. Če bi bili poredni, bi morali klečati na 
koruzi. Na srečo smo bili vsi pridni. A iz 
radovednosti smo vseeno poskusili klečati na 
koruzi.  
Ta ura spoznavanja okolja je bila zabavna. Takšne 
šole, kot so jo imeli naši pradedki in prababice, si 
vseeno ne želimo. 

2. g  

  
 

ŽIVLJENJE NEKOČ  

PEKLI SMO KRUH.  
IN GA TUDI Z VESELJEM 
POJEDLI. 

1. g 

 
 

 
 
 
IGRE NEKOČ  

IZDELALI SO JIH UČENCI 
1. G. KAPO DOL!  
PRELEPO!

   

 
RAZREDNI 

ZMAGOVALEC V IGRI 
TRI V VRSTO 

   

    

 



 

KULTURNI DAN, 7. 2. 2023 

8. februar je slovenski kulturni praznik oziroma 
praznik slovenske kulture. V spomin na Prešernov dan 
je 7. februarja na šoli potekal kulturni dan. Ta dan ni 
bil velik samo zaradi spomina na slovensko kulturo, 
temveč je bil pomemben dan tudi za našo šolo. Prvič 
sta bili namreč skupaj celotna matična šola in 
podružnica. Če si izposodim in povzamem besede 
gospe ravnateljice iz navdihujočega nagovora: »Prvič v 
zgodovini so pod isto streho združeni učenci in 
zaposleni matične in podružnične šole, celotna 
družina je združena.« 
Kulturni dan smo praznovali na prav poseben način. 
Učenci podružnične šole so za učence matične šole 
odigrali muzikal Levji kralj, ki so ga ustvarili ob 
obletnici nove šolske zgradbe na Grajeni. Tokrat so 
muzikal izvedli drugič. Sodelovalo je okrog 90 učencev 
podružnične šole. V pomoč smo jim bile mentorice, 
tehnično osebje in drugi delavci šole, ki so pripomogli 
k izvedbi takšnega projekta. 
Seveda je bilo prisotne kar nekaj treme: ali še znamo 
besedilo, kako bo peti in igrati pred tako veliko 
množico, kako nas bodo sprejeli učenci matične 
šole … 
Po prihodu nastopajočih na matično šolo, malici, 
oblačenju v kostume in obraznih poslikavah, pri 
katerih so pomagale tudi učenke 9. razredov matične 
šole, ter zadnjih vajah se je telovadnica začela počasi 
polniti. Na tribune so se posedli vsi učenci matične 
šole, nenastopajoči učenci podružnične šole in vsi 
učitelji ter drugi zaposleni obeh šol. Ogromna 
telovadnica je bila polna. 
Ob koncu predstave se je pokazalo, da kljub razdalji in 
domovanju v različnih stavbah »družina« zna stopiti 
skupaj in se podpreti. Ob zaključni skladbi so namreč 
vsi gledalci izkazali nastopajočim veliko spoštovanje in 
zahvalo z dolgim stoječim aplavzom.  
Verjamem, da so nas vse v tistem trenutku prevzemali 
velik ponos, hvaležnost in veselje. Družina je bila 
združena, se spoštovala in podpirala – kaj več si še 
lahko želimo? 

somentorica Lara Petek  
 
PONOVITEV MUZIKALA LEVJI KRALJ NA OŠ LJUDSKI 
VRT PTUJ 

7. 2. 2023 smo se učenci podružnične šole Grajena že 
zjutraj odpravili na OŠ Ljudski vrt Ptuj. Tam smo 
ponovno nastopili z muzikalom Levji kralj, v katerega 
smo vložili veliko truda.  
Ko smo prispeli na cilj, smo nastopajoči odšli v 
telovadnico, kjer se je odvijala predstava. Razdelili so 
nas po garderobah. Jaz sem bila v prvi garderobi, kjer 
smo bile učenke, ki smo igrale glavne vloge. Učenka 
OŠ Ljudski vrt me je naličila in že je bil čas, da nekaj 

pomalicamo.  Za malico sta bila sirova 
štručka in sok, ki se je zraven odlično 
prilegel.  
V garderobah smo se dokončno uredili. 
Gospod, ki je urejal ozvočenje, nam je pritrdil 
mikrofone in učenci ter učitelji so začeli prihajati v 
telovadnico. Res jih je bilo ogromno in nisem si 
mislila, da bom kdaj nastopala pred toliko množico 
ljudi. 
Predstava seje začela. Nisem imela veliko treme, 
malce pa je je seveda bilo. V vlogi male Simbe sem 
zelo uživala. Priznam, da sva si malo podobni, vendar 
jaz vedno upoštevam nasvete staršev.  
Izkušnja je bila odlična in upam, da se še kdaj ponovi.  

Neža Brlek, 5. g 

 

 

 



PUST 

TRALALA, TRALALA … JE VESELA MAŠKARA … V 1. G 

     
PATRIK OBRAN LAN KUPČIČ SOFIJA PINTARIČ ALEKS TOŠIĆ KEVIN KRIŽNIK 

 
PUSTNI TOREK 

Društvo korantov Grajena nas je pred pričetkom pustovanja pričakalo na šolskem dvorišču, kjer so 
zaplesali korantov ples. S tem so odgnali vse slabo in zimo ter nam zaželeli veliko pozitivne energije 
še naprej. Nato smo se učenci in učitelji sprehodili v pustni povorki, kjer smo pokazali svojo 
kreativnost. Ob povratku v šolo smo nadaljevali s pustnim rajanjem. 

 

 

 

 

 


