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POZDRAVLJEN/A! 

Upam, da si lepo skočil/a v 
leto 2023. Zdaj je pa že skoraj 
konec januarja in pred tabo 
so spet počitnice.  

Tudi januarske Šolske novičke 
so polne zanimivih člankov. 
Uživaj ob prispevkih in jih 
prelistaj še na šolski spletni 
strani.  

Tatjana Šmigoc, urednica 

ŠOLSKE NOVIČKE 
  

ZIMSKA VASICA  

 
 

Zimski svet prihaja 
iz neznanega nam 

kraja. 
Sneg z neba že leti, 
sosedov fantič pa se 

smeji. 
En, dva, tri, 

na snegu smo že 
vsi. 

 
Kaja Preložnik  

Nik Veršič, 1. g Matic Veselko, 1. g in Neža Brlek, 5. g 
 

 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

V petek, pred počitnicami, smo s proslavo počastili državni praznik dan samostojnosti in enotnosti. Zaželeli smo 
si, da bi bili v prihajajočem letu enotni in domovini bolj naklonjeni ter da bi si za pletenje lepih vezi doma, v 
službi in v šoli znali vzeti več dragocenega časa, za katerega vsi vemo, da prehitro mine.  
Utrinki s proslave so v fotogaleriji na spletni strani šole. 

učiteljica Brigita Koštomaj 

   

BELE SNEŽINKE, ZVEZDICE BELE 

Učenci prvega razreda smo 
spoznali zimsko pesmico 
Bele snežinke. Naše snežinke 
smo oblikovali na prav 
poseben način, saj so tudi 
one posebne in drugačne. 

1. g 
 

   



 
POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM  

Ob koncu koledarskega leta je na naši šoli gostovalo 
gledališče KuKuc z igrico Pod prazničnim dežnikom. 
Igrica govori o prelepem prijateljstvu med pingvinom 
in severnim medvedkom, ki sta se za praznike želela 
srečati na pol poti. Dobila sta se na Grajeni. Uživali 
smo.  

Utrinki s predstave so v fotogaleriji na šolski spletni 
strani. 

učiteljica Brigita Koštomaj 

 
 

ŠPORTNI DAN 

V torek, 17. 1. 2023, smo učenci sedmega, osmega in 
devetega razreda imeli športni dan. Učenci smo bili 
zelo navdušeni, saj smo si želeno dejavnost izbrali 
sami. Dobri smučarji so se odpravili na smučanje, 
tisti, ki radi drsamo, smo se odpravili na drsanje, 
nekateri pa so se udeležili pohoda. Sama sem izbrala 
drsanje, tako kot večina. 

Zimski športni dan nam je zmeraj najboljši. Takšen je 
bil tudi ta.  

Blažka Brlek, 8. g   

                                                               
ZASEDANJE OTROŠKEGA PARLAMENTA 

18. 1. 2023 smo se predstavniki šole odpravili na 33. 
zasedanje občinskega Otroškega parlamenta. Iz šole 
smo se odpravili ob 9:30. Pred šolo nas je čakal taksi, s 
katerim smo se odpravili do CID-a na Ptuju. Zasedanja 
smo se udeležili Blažka Brlek, Klemen Tikvič, Neža 
Brlek in jaz. Pogostili so nas s sokom in bomboni. 
Podpisali smo se na liste in razdelili v skupine.  

Letošnja tema je Duševno zdravje otrok in mladih. 
Morali smo izdelati plakate in jih tudi predstaviti. Ko 
smo končali, je vsaka šola predstavila svoje 
PowerPoint-predstavitve o delu v šoli. Sledilo je 
zasedanje. Med zasedanjem smo se pogovarjali o 
težavah, povezanih z duševnim zdravjem. Spoznali 
smo, kaj sploh pomeni duševna stiska. Določili smo 
datum zasedanja medobčinskega Otroškega 
parlamenta, ki se ga bo iz naše šole udeležila Blažka 
Brlek.  

Kaja Preložnik, 5. g 

 

 
DOSEŽKI S TEKMOVANJ 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

V torek, 17. januarja 2023, je v 
Miklavžu na Dravskem polju 
potekalo regijsko Cankarjevo 
tekmovanje. Tja smo se 
odpravile tri učenke iz naše 
šole: Klara Tikvič in Kaja Bole iz 
devetega razreda ter Enja Kirbiš 
iz osmega razreda. 

Na tekmovanju so nas razdelili v učilnice, kjer smo 
dobili liste z navodili in tekmovalne pole. Časa za 
pisanje smo imeli 90 minut. Čeprav se zdi veliko, bi 
lahko napisala še veliko več, če bi imela več časa. Na 
koncu smo dobili malico in se z avtobusom odpeljali 
domov. 

Mislim, da nam je vsem šlo dobro in upam na čim 
boljše rezultate.  

Klara Tikvič, 9. g  

 



 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠAHU 

V soboto, 7. januarja, je v Ljubljani potekalo državno 
prvenstvo v šahu. Podružnico Grajena so zastopali 
Zoja Pintarič, Eva Medik in Jan Čurkovič.  

Zoja Pintarič je dosegla odlično drugo mesto na 
državnem prvenstvu iz šaha. Čestitamo ji za njen 
dosežek in prav tako ostalima tekmovalcema za 
dosežene rezultate.  

 

 
PLANINSKI KROŽEK 

ZIMSKE DOGODIVŠČINE 

V soboto, 21. 1. 2023, smo se zgodaj zjutraj z 
avtobusom odpravili na zimski planinski izlet v dolino 
Tamar. Ko smo prispeli do Planice, smo si oblekli 
zimska oblačila in se s sanmi odpravili na našo zimsko 
pot. Med potjo smo se kepali in metali v sneg, saj je 
bila snežna odeja visoka približno meter in pol. Ko smo 
prispeli do koče, smo si odpočili, pomalicali in 
nadaljevali z zimskimi dogodivščinami. Na poti smo 
opazili tudi veliko tekačev na smučeh. Opazovali smo 
pokrajino in drevesa, ki so bila vsa v snegu. Česa 
takšnega še nismo videli. Ko smo odšli od koče do 
Planice, smo se lahko celo pot sankali. Bilo je 
prečudovito in zelo zabavno. V Planici smo lahko videli 
tudi trening naših smučarskih skakalcev. Izlet si bomo 
zapomnili po zelo lepih dogodkih. 

Izak Gaj Terbuc, Martin Soršak in Toby Steel, 4. g 

 
 

 
 

 

 

ZIMSKI PLANINSKI IZLET V TAMAR 

Planinci OŠ Grajena smo se zimskega izleta v Tamar 
veselili že od začetka šolskega leta. Komaj smo 
dočakali soboto, 21. 1. 2023, čeprav smo se morali 
zbuditi že ob 6.00. S pohodom smo začeli v Planici, 
nato pa pot nadaljevali po prijetni zasneženi poti do 
koče v Tamarju, kjer smo se okrepčali z malico in 
toplim čajem. Sledila je razburljiva pot nazaj. Nekateri 
smo uživali na lopatkah, drugi na sankah … Na koncu 
smo si ogledali še Planico, kjer so nas pozdravile 
skakalnice in zanimiv smučarsko-skakalni tekaški 
center. Prijetno utrujeni in polni lepih občutkov smo 
ob 19.00 prispeli na Ptuj. 

Neža in Blažka Brlek, 5. in 8. g  

 

Pod planiško velikanko, v dolini svetovnih prvenstev. 

https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si/files/2023/01/20230107_183457-4-1-scaled.jpg


KNJIŽNA UGANKA 

/.../ Od zdavnaj že v pustnem času po zemlji razgraja – v ovčjo kožo odet in s kravjimi 
zvonci opasan, v roki pa je ježevka. Nihče ne ve, od kod prihaja in kam gre – na 
pomlad se prikaže in potem spet zgine. /.../ 

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 24. februarja izžrebala nagrajenca, ki bo prejel praktično 
nagrado.  

Odlomek decembrske knjižne uganke je bil iz knjige Astrid Lindgren z naslovom Pika 
Nogavička. Pravilno je odgovorila Brina Hedl iz 4. razreda. Nagrada te čaka v knjižnici. 
Čestitke. 

 
BRALNA ČAJANKA  

Učenci 2. razreda z učiteljico smo si pripravili bralno čajanko. Čajanko smo imeli v 
naši učilnici. Tega dne smo se zelo veselili. Prinesli smo si knjige, piškote, skodelice 
za čaj, limono, med in čaj. Učiteljica nam je pripravila vročo vodo. Bilo je zabavno. 
Imeli smo se fajn. Brali smo knjige in srkali čaj. Razdeljeni smo bili v skupine. Ob 
srkanju čaja in sladkanju s piškoti smo tudi prijetno poklepetali. Učiteljica nam je 
prebrala pravljico Najlepši kraj. Ogledali smo si risanko Zog in leteča zdravnika, kjer smo spoznali, da je lahko 
pravljica napisana tudi v obliki pesmi. Naši vtisi:  

Pojedel sem 14 piškotov, lahko bi jih še več. 
Imeli smo se super. 

Jedli smo odlične piškote. 
Imeli smo se fajn. 

Takšen način branja je zabaven. 

Srkali smo čaj. 
Imeli smo se čudovito. 

Najbolj zabavno je bilo branje in srkanje čaja. 
Sami smo si pripravili čaj. 

Vse mi je bilo všeč. 
učenci 2. g 

   
Eva Bezjak, 2. g Zoja Farič Selinšek, 2. g Ivan Puhler, 2. g 

 
HURA, PROSTI ČAS  
ZIMSKE POČITNICE 2023  
Z BRATOMA MALEK 
 
Zavod za šport Ptuj bo v času zimskih počitnic, od 30 januarja 
do 3. februarja 2023, za otroke I. triade ptujskih osnovnih šol 
organiziral možnost športnega preživljanja prostega časa. 
Izvajalec brezplačnega programa bosta brata Malek oz. 
Športno cirkuško društvo Eleja. V ta namen so pripravili tudi 
letak s prijavnico.  

Izpolnjene prijavnice starši oz. skrbniki oddate do 27. 1. 2023 
na e-naslov izvajalca (brata.malek@gmail.com). Prijavnica je 
na spletni strani šole. 
 

mailto:brata.malek@gmail.com

