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Prva polovica šolskega leta je za 

nami. Postregla je s pisano paleto 

ocen, tekmovalnih dosežkov, nagrad 

na natečajih in projektih, hkrati pa 

dala vedeti, da ne kaže počivati na 

lovorikah, marveč zagnano slediti 

cilju s še boljšimi in številčnejšimi  

rezultati.   

 
 

 

Leto 2018 smo posvetili velikemu pisatelju, pesniku in dramatiku, Ivanu Cankarju. Novo leto pa se je pričelo s 
poklonom še enemu velikemu Slovencu, polihistorju, namreč Valentinu Vodniku, ki je umrl 8. januarja pred 200 leti. 
S svojo vsestransko dejavnostjo (bil je duhovnik, pesnik, prevajalec, razsvetljenec, jezikoslovec, učitelj, novinar, 
numizmatik, astronom, geograf, politik, začetnik planinske poezije in urednik) je dal slovenskemu jeziku in narodu 
veliko veljavo, hkrati pa v osvajalcu Napoleonu videl glasnika svobode. Poleg političnega, narodnobuditeljskega 
pesnjenja je našel čas za nagovarjanje preprostih ljudi; v prvem slovenskem časopisu, Lublanske novice, jih je tako 
jezikovno in kulturno izobraževal, delil kuharske nasvete in seznanjal z gospodarskimi novostmi pa tudi babištvo 
mu ni bilo tuje.  

Slovenc, tvoja zemlja je 
zdrava 

in pridnim nje lega 
najprava. 

Pólje, vinograd, 
gora, morjé, 

ruda, kupčija 
tebe rede. 

Za uk si prebrisane glave 
pa čedne in trdne postave. 

Išče te sreča, 
um ti je dan, 

našel jo boš, ak' 
nisi zaspan. 

 
Lej, stvarnica vse ti ponudi, 
iz rok ji prejemat ne mudi! 

 

Lenega čaka 
strgan rokav, 

palca beraška, 
prazen bokal.
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OBMOČNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 

 
17. 1. 2019 je na OŠ Ljudski vrt Ptuj potekalo regijsko tekmovanje 
iz angleškega jezika za devetošolce. Udeležila sta se ga Ema Pešić 
in Nik Zemljič. Naloge so se navezovale na izjemno humorno delo 
The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian izpod peresa Alexia 
Shermana. Oba sta se več kot odlično odrezala in tekmovanje 
zapustila s srebrnim priznanjem, Nik pa si je zagotovil tudi 
udeležbo na državni ravni, ki bo v marcu. 
 
 
 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 
 

Na državnem tekmovanju iz angleškega jezika za učence 8. 
razreda je Tinkara Praznik napisala izjemen pisni sestavek in 
dokazala visoko raven svojega znanja, kljub temu da se ji je zlato 
priznanje izmuznilo le za eno točko. S strani Slovenskega društva 
učiteljev angleščine IATEFL so zaprosili, da bi njen sestavek 
objavili v reviji IN, glasilu učiteljev angleškega jezika, v rubriki 
Student Showcase. 
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BOBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V soboto, 12. 1. 2019, je bilo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko državno tekmovanje 
Bober. Našo šolo sta zastopala učenca Miha Gorše Pihler in Nik Zemljič. Oba sta dosegla izvrsten uspeh. Nik 
Zemljič je v skup ini devetošolcev dosegel zlato priznanje. Miha je med sedmošolci prav tako dosegel zlato priznanje 
in dobil še posebno priznanje za prvo mesto med tekmovalci. Obema čestitke za uspeh in trud, ki sta ga vložila za 
tak uspeh med enim odstotkom najboljših v državi.  
 

 

GEOGRAFSKO TEKMOVANJE, 15. 1. 2019 
 
Tekmovalo je 27 učencev iz 7., 8., in 9. razreda.   
Bronasto priznanje so osvojili: sedmošolci Maja Voglar Rodošek, Zoja Helbl, Minka  Babič in David Kozoderc, 
osmošolci Aleksandra Anastasova, Tonja Unuk in Zala Grafenauer ter devetošolci Lara Lah, David Zorko in Martin 
Burulič. 
Na regijsko tekmovanje so se uvrstili: Maja Voglar Rodošek, Zoja Helbl, Aleksandra Anastasova in Tonja Unuk. 
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TEKMOVANJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE 
 
V ponedeljek, 21. 1. 2019, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju iz kemije. Udeležilo se ga je 7 osmošolcev in 8 
devetošolcev.  
Dobitniki bronastega Preglovega priznanja so osmošolci: Eva Zimet, Aleksandra Anastasova in Timotej Koren. 
Omenjeni učenci napredujejo na državno tekmovanje, ki bo v aprilu na OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici.  
Anji Toplak, učenki 8.b razreda, je bronasto priznanje, žal, ušlo le za pol točke, Niku Zemljiču, učencu 9.b razreda, 
pa za eno. Kljub temu pa tudi Anja in Nik napredujeta na državno tekmovanje. 
Čestitamo! 
 
HITRO RAČUNANJE IN RAZVEDRILNA MATEMATIKA 
 
V soboto, 19. 1. 2019, je v Litiji potekalo tekmovanje v hitrem računanju, katerega so se udeležili štirje učenci. 
Petošolec Jaša Šoba je dosegel 9. mesto, od sedmošolcev pa je Miha Gorše Pihler osvojil 4., Jan Pukl 8. in David 
Kozoderc 13. mesto med vsemi hitrimi računarji v Sloveniji. 
Miha Gorše Pihler je na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike (26. 1. 2019, Križevci pri Ljutomeru) prejel 
zlato priznanje, saj je dosegel kar 91% vseh možnih točk. 
Iskrene čestitke brihtnim matematikom in veliko uspehov tudi v prihodnje. 
 
EKIPNO ŠAHOVSKO TEKMOVANJE 
 
21. januarja se je v Kamnici odvijalo regijsko ekipno šahovsko tekmovanje, katerega so se v treh kategorijah 
udeležili tudi naši učenci. Vse ekipe so igrale zelo dobro. Mlajše deklice z veliko starejšimi od sebe, mlajši dečki pa v 
zelo močni konkurenčni skupini.  
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Posebna pohvala gre starejšim učence, ki so v zasedbi: Urban Štern, Maj Toplišek, Vito Gojkovič, Tonja Unuk in 
Miha Gorše Pihler osvojili prvo mesto, in s tem postali regijski prvaki za šolsko leto 2018/2019 in nas bodo v marcu 
zastopali na državnem prvenstvu v Kranju. 
Iskrene čestitke za tako odlične šahovske poteze. 
 
 
NATEČAJ AMNESTY INTERNATIONAL 
 
Na pobudo organizacije Amnesty International so se učenci 
naše šole vključili v projekt Pišem za pravice, v okviru 
katerega smo Sloveniji zbrali skoraj 16.000 apelov, podpisov 
pod peticije in solidarnostnih sporočil. Pisma so dosegla ljudi, 
ki jim je mar in se borijo za lepši jutri (vir: 

http://www.amnesty.si/pisem-za-pravice-maraton).  
S pismi in peticijami smo k njihovemu boju pripomogli tudi 
mi. Med njimi so:  
Brazilka Marielle Franco, ki se je neustrašno borila za 
pravičnejšo in varnejšo družbo. Bila je priljubljena mestna 
svetnica v Rio de Janeiru, ki je odraščala v favelah in se vedno 
zavzemala za pravice temnopoltih žensk, LGBTI oseb in 
mladih. 14. marca 2018 so jo doslej še neznani storilci ustrelili v njenem avtu, skupaj z voznikom. Dokazi kažejo na 
to, da so umor izvedli profesionalci. Strokovnjaki so dejali, da so naboji pripadali brazilski zvezni policiji. 
Pavitri Manjhi iz Indije se zoperstavlja velikim podjetjem. Pripada staroselski skupnosti (v Indiji se te skupnosti 
imenujejo Adivasi), ki ji grozi odstranitev z njene zemlje, da bi tam zgradili dve elektrarni. Če se bo to zgodilo, bodo 
izgubili kmetije in sredstva za preživljanje. Pavitri se bori proti temu. 
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Iračanka Atema Daemi je v zaporu, ker sanja o odpravi smrtne kazni v Iranu. Na Facebooku in Twitterju je kritizirala 
Iran zaradi izvrševanja usmrtitev. Delila je letake proti smrtni kazni. Sodelovala je tudi v mirnem protestu proti 
usmrtitvi mlade ženske. Preprosta dejanja, ki pa žal v Iranu terjajo veliko poguma. Atena je že ogromno pretrpela. 
Pretepli so jo, popršili s solzivcem ter jo osamili, a še naprej se bori za človekove pravice. V začetku tega leta je 
začela gladovno stavko, ker so jo preselili v zloglasni zapor. V zaporu se je njeno zdravje občutno poslabšalo. Podpis 
peticije je bil v prid njene takojšnje izpustitve. 
Kenijsko staroselsko ljudstvo Sengwer se ukvarja s čebelarjenjem, imajo pa tudi svoje črede živine. Ta skupnost 
ima globoko, duhovno povezavo s čudovitim in obširnim gozdom Embobut. To je zemlja njihovih prednikov, kjer 
živijo že stoletja. Žal pa jih kenijska vlada prisilno izseljuje. Pripadniki ljudstva Sengwer izgubljajo svoje domove, 
sredstva za preživetje in kulturno identiteto. Nekateri zdaj živijo zunaj gozda, v brezupni revščini. Ženske so 
pogosto najbolj prizadete, ko morajo same skrbeti za družine, saj nekateri moški ostajajo v gozdu ali pa so zapustili 
družine. Vlada pravi, da želi zmanjšati krčenje gozda, a ni nobenih dokazov za to, da bi skupnost Sengwer 
škodovala gozdu. To staroselsko ljudstvo bi moralo biti pripoznano kot lastnik in naravni zaščitnik gozda Embobut, 
saj so od njega odvisni njihovo preživetje, identiteta in duhovnost. Odločeni so se upirati. 
Gulzar Duishenova iz Kirgizije je borka. Od avtomobilske nesreče leta 2002, v katero je bil vpleten vinjen voznik, ne 
more premikati nog. Ko je leto kasneje nenadoma umrl še njen mož, je morala sama prevzeti celotno skrb za njuna 
dva majhna otroka. Leta kasneje je v Biškeku, glavnem mestu Kirgizije, spoznala druge ljudi z gibalnimi ovirami, ki 
so se povezovali. Spoznala je, da imajo enake težave, med drugim tudi to, da težko najdejo službo, saj delovna 
mesta niso prilagojena za dostop z invalidskimi vozički. Ali pa so odvisni od dobre volje drugih ljudi, da jih dvignejo 
na mestne avtobuse. To jih moti in spravlja v zadrego. Življenjsko poslanstvo Gulzar je postalo, da se gibalno 
oviranim osebam omogoči dostojno življenje in svobodno gibanje. 
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Maročanko Nawal Benaisso preganjajo, ker zahteva boljše življenje. V svoji regiji Rif, kjer se številni ljudje počutijo 
pozabljene od vlade, poziva k socialni pravičnosti in boljšim zdravstvenim storitvam. Je ena od vodilnih glasov 
ljudskega gibanja Hirak. Udeležila se je mirnih protestov in se za spremembe zavzemala na družabnih omrežjih. Na 
vsakem koraku jo maroške oblasti nadlegujejo, da bi jo utišale. Štirikrat v štirih mesecih so jo aretirali ter zahtevali, 
da zapre svoj popularni profil na Facebooku, kjer ji sledi 80.000 ljudi. Februarja 2018 so jo pogojno obsodili na deset 
mesecev zapora in globo zaradi "spodbujanja k storitvi kaznivega dejanja". Na sodbo se je pritožila. Ustrahovanje 
pa se nadaljuje. Da bi se izognila stalnemu nadzoru, se je preselila v drugo mesto. Ravnanje z Nawal je del širšega 
zatiranja gibanja Hirak in njegovih voditeljev. Maroške varnostne sile so aretirale stotine mirnih protestnikov, 
nekatere ljudi pa le zato, ker so svojo podporo izrazili na Facebooku.  Za Nawal je rešitev preprosta. Želi biti 
povsem svobodna v svojem boju za boljšo prihodnost svoje skupnosti in otrok. 
Nonhle Mbuthuma iz Južne Afrike je na čelu boja svoje skupnosti proti rudarskemu podjetju, ki hoče pridobivati 
titan na zemlji njihovih prednikov. Nadlegujejo jo zgolj 
zato, ker brani pravice skupnosti. 
Nonhle pripada tradicionalni skupnosti Amadiba, ki ima 
skupnostne pravice do zemlje v provinci Vzhodna 
Kaplandija. Če bo podjetje dobilo dovoljenje za rudarjenje 
na tem ozemlju, bi lahko bilo prisilno izseljenih približno 
5000 ljudi. Lahko izgubijo svoje domove, vir preživljanja in 
način svojega življenja. 
Da bi se temu uprli, so Nonhle in njena skupnost ustanovili 
krizni odbor Amadiba, v katerem so združili ljudi iz petih 
vasi. Od tedaj jo neprestano ustrahujejo in ji grozijo, 
poskusili so jo celo ubiti. Nek drug vodja skupnosti je bil 
ustreljen in ubit leta 2016, Nonhle pa je bila naslednja na 
»seznamu za umor«. Verjame, da jo želijo z grožnjami 
utišati in prisiliti, da bi zbežala s svoje zemlje.  
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Ukrajinko Vitalino Koval napadajo, ker podpira pravice LGBTI. Zaradi javnega nasprotovanju sovraštvu pa tako njo 
kot druge aktiviste napadajo skrajne desničarske skupine. Vitalina je 8. marca 2018 organizirala mirno 
demonstracijo za pravice žensk in LGBTI, da bi obeležila mednarodni dan žensk. Policija ji je zagotovila, da bodo 
ona in ostali na demonstraciji varni. A na dan dogodka jih je neka skupina žalila in jih škropila z rdečo barvo. Vitalina 
je pri tem utrpela kemične opekline oči.  
Geraldine Chacón iz Venezuele si je vedno želela braniti druge ljudi. Pri devetih letih je sanjala o tem, da bo 
odvetnica. Ko je bila stara 14 let, je kandidirala za lokalno mladinsko vlado. Na fakulteti pa je zasnovala mrežo 
aktivistov Amnesty International. Ta strast jo je navdihnila za delo v organizaciji, ki si prizadeva opolnomočiti mlade 
ljudi v najbolj revnih predelih njenega domačega Caracasa. Februarja 2018 pa so to mlado in zagnano aktivistko 
aretirali oboroženi policisti. Oblasti so jo po krivici povezale z »odporniškimi« skupinami, ki jih obtožujejo 
organiziranja nasilnih protivladnih demonstracij. V resnici pa jo preganjajo v okviru širšega vladnega zatiranja tistih, 
ki kritizirajo oblasti in se med trenutno krizo zavzemajo za človekove pravice v Venezueli. 
Štiri mesece je bila Geraldine zaprta v groznih razmerah, potem pa so jo junija 2018 pogojno izpustili. A ji ne 
dovolijo zapustiti države, poleg tega je njen primer še vedno odprt – z drugimi besedami: kadarkoli jo lahko brez 
razloga vnovič aretirajo. Geraldine in drugi mirni aktivisti se vsak dan soočajo z ustrahovanjem zgolj zato, ker si 
prizadevajo izboljšati svojo državo. 
Vietnamčanka Nguyen Ngoc Nhu Quynh se je vedno borila proti krivicam. Na spletu je znana kot Me Nam ali 
»Mama od Gobe«; Goba je vzdevek, ki ga je dala svoji prvorojeni hčerki. Je ena najbolj vplivnih blogerk v Vietnamu, 
v državi, kjer je pogosto zločin, če izražaš nestrinjanje z oblastmi. Zgolj zato, ker brani človekove pravice in se 
zavzema za resnico, se sooča z neprestanim nadlegovanjem. Na Facebooku je delila članke in pozivala k ukrepanju 
proti nasilju policije in glede okoljevarstvenih tem, med drugim tudi glede strupenega razlitja, ki je ubilo tisoče rib. 
Soustanovila je tudi neodvisno mrežo več kot 1000 blogerjev, ki naj bi pomagala krepiti njihov glas. Junija 2017 so jo 
obsodili na 10 let zapora zaradi »izvajanja propagande« proti državi. Neprepričljivi dokazi proti njej so vključevali 
udeležbo na javnih protestih, pripravo poročila o smrtih v policijskem pridržanju ter posedovanje zbirk poezije, ki 
naj bi bile kritične do države. 
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ŠOLA V NARAVI  ZA ŠESTOŠOLCE 
 

35 učencev 6. a in 6. b razreda se je v času od 7. do 11. 1. 
2019 udeležilo zimske šole v naravi. Bivali smo v hotelu 
Zarja na Pohorju in ob vseh izvedenih dejavnosti dali 
največji poudarek smučanju. Po nastanitvi v hotelu in 
preverjanju ustreznosti opreme smo se z avtobusom 
odpravili na Areh. Glede na smučarsko znanje smo učence 
razdelili v 4 skupine. Tudi v torek smo se po zajtrku odpravili 
na smučišče. Vreme je bilo prijetno, v dolini malo snega, na 
Arehu pa odlične razmere za smučanje. Po popoldanskem 
smučanju smo prisluhnili predavanju o FIS pravilih, ki 

govorijo o varnosti na smučišču. Po večerji je sledil kviz 
Male sive celice pod vodstvom Darka Hederiha. Našo šolo 
je zastopalo 9 učencev, ki so se razdelili v 3 skupine. 
Sodelovali sta še OŠ Lesično in Slivnica pri Celju, ki sta v 
tem času prav tako bivali v hotelu. Ekipi, ki so jo 
sestavljale Jana, Olivija in Katja, je celo uspel preboj v 
finale (in ne samo polfinale, kot smo pomotoma zapisali v 
dnevnem javljanju). Svojim nasprotnicam so bile zelo 
enakovreden nasprotnik. Tekmovanje je potekalo po 
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principu, kot je včasih potekala Abeceda. Vprašanja so se navezovala na predavanje, ki smo ga poslušali pred 
večerjo, zato so bili poslušni nagrajeni.  

V sredo so se na smučanju začeli kazati prvi znaki 
utrujenosti. Noge so bolele, pojavila se je vročina, a kljub 
vsemu smo pred večerjo prisluhnili predavanju o lovstvu in 
po njej še o splavarjenju. Nekateri učenci so se ob najavi 
dveh predavanj kar zgrozili, a jim kasneje ni bilo prav nič žal. 
Izvedeli so veliko novega, npr. kaj so kici (srnini mladiči), 
cicatniki (mladiči divje svinje), kdo je kormoniš (vodja splava) 
in njegov pomočnik (ravnjak). V četrtek zjutraj nekateri 
zaradi vročine ostanejo v hotelu, ostali pa na smučišče. Ni 
najbolj prijetno. Ostro piha in brije v obraz! Popoldne se 
pojavi še megla, zato vsi ostanemo v hotelu in si ogledamo 
čudovit film o nogometni legendi, Peleju. Neverjetno, kako 
krut je lahko šport in kako težka je pot do uspeha. Zanj je 
potrebna res trdna volja, vera vase in ljubezen do tistega, v 
kar verjameš. Učitelj Črt je napovedal predavanje o vzgoji 

paradižnika, kar se je izkazalo kot šala, saj smo se v resnici nasmejali trikom čarovnika Grege. Po večerji je sledila 
nora zabava. Vsi smo plesali in se vrteli. V petek zjutraj pa spet na sneg, večina smučat, 4 utrujeni in bolni pa 
ostanejo kar v okolici hotela. Sonce in sneg v vsej svoji lepoti! Čudovito! Vrhovi smrek so se bleščali v soncu, vsi naši 
učenci pa so osvojili osnove smučanja. Tudi tisti, ki so na smučeh stali prvič v tem tednu. V ponedeljek jih je bilo še 
nekoliko strah, a do petka se je le-ta razblinil. Učitelji Črt, Tadej, Miro, Lea in Jožica so menili, da so cilji  šole v 
naravi v celoti doseženi. Izvedli smo vse načrtovane dejavnosti in spoznali veliko novega.   
SAJ NI RES – PA JE    
Nekaj deklic se je balo, da jim bo kdo ukradel sladkarije, zato so ji skrile v (sicer čist) KOŠ ZA SMETI. Seveda ga je 
čistilka … izpraznila … 
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Učenci so včasih slabo ločevali predloga do in čez. Namesto petnajst minut čez uro so bili vsi pripravljeni že ob pet 
minut do ure. Nikogar nismo nikoli čakali.  
Ena od deklic se je čudila, kako je njena sošolka v pravi šoli lahko zelo prijetna in prijazna, v šoli v naravi pa je prava 

TEČNOBA.  
Oceno 10 je dobila samo 1 soba, in še to samo 
enkrat. Učiteljica je najbrž (pre)strogo ocenjevala. 
Če učitelji v šoli v naravi zahtevajo, da napišeš 
kartico, se lahko zgodi, da jo pišeš kar samemu sebi 
ali pa za prejemnika navedeš Ata in Mamo.  
Vsem sošolcem, ki so zaradi bolezni odšli prej 
domov, smo pisali kartico.   
Razrednika upava, da so učenci spoznali, da je 
učiteljem potrebno povedati stvari, ki se zgodijo. Ni 
vse, kar 'zatožiš', izdaja. Pogosto je pravočasen 
pogovor že pot do rešitve problema. Spoznala sva, 

kako bujno domišljijo imajo najini šestošolci. Vesela sva, da smo v hotelu Zarja in na smučišču Areh preživeli tako 
prijeten teden. Hvala vsem! 
 
OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE 
VESELIJO 

 
30. januarja smo v dvorani DTV Partizan ponovno 
uživali ob suverenih nastopih naših učencev, ki so z 
lepo slovensko pesmijo napolnili srca prisotnih.  
Nihče si ne bi želeli biti v čevljih žirije na ta dan, saj 
so bili prav vsi nastopi suvereni in izvrstni, a na 
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žalost so izmed 12-ih točk morali izbrati po 1 najboljšo v obeh kategorijah: 1.-5.r. in 6.-9.r. Ta čast je letos pripadla 
petošolki Zoji Štern in sedmošolki Manci Karo, ki nas bosta zastopali na 
polfinalni prireditvi.   
 
OBLIKOVALNI KROŽEK 
           

»Zrcalce, zrcalce v roki povej, kateri izdelek najlepši je zdej.« 
Vsak izdelek zase je unikaten, saj so otroške ročice v vsakega posebej vtkale 
svojo domišljijo in ogledala okrasila z domiselnimi dekorativnimi elementi. 
 
ŠOLAR NA SMUČI 
 

21.1.2019 smo  z učenci 4.razreda  izvedli smučanje na Pohorju v okviru akcije 
Šolar na smuči. 
Vsem učencem je bilo omogočeno brezplačno učenje smučanja pod vodstvom 

strokovno 
usposobljenih 
učiteljev 
smučanja.  
Učenci so izredno uživali. Vsi so preživeli gibalno 
bogat dan in se naučili drseti na smučeh ali pa 
izboljšali tehniko zavojev, če so osnove že 
poznali. Napredek v znanju 
je bil iz ure v uro večji.  
Dan je veliko prehitro minil. 
Pričeli smo ga v sončnem 
vremenu, zaključili pa v 
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meglenem, a navdušenje ni bilo zaradi tega nič manjše. 
 

 
 

VZGOJNA DOSLEDNOST IN POSTAVLJANJE MEJA, 10. 1. 2019 
 

Na šoli smo ponovno gostili odličnega predavatelja Sebastjana Kristoviča, psihoterapevta, visokošolskega 
predavatelja in strokovnjaka za vzgojno svetovanje tako mladostnikom kot tudi staršem in učiteljem. Na podlagi 
bogatih izkušenj pri terapevtskem in svetovalnem delu  je skušal odgovoriti na naslednja vzgojna vprašanja: 

 zakaj je pomembno postavljanje meja, 

 kako postaviti mladostniku meje in kako biti pri tem dosleden, 

 kako mladostnika vzgojiti v samostojno in odgovorno osebo, 

 kako ga naučiti vztrajnosti in prenašanja porazov. 

 

Osnovni cilj vsakega starša bi moral biti usmerjen v oblikovanje osebe, ki bo sposobna v življenju sama reševati 
svoje življenjske naloge, kar pomeni, da si moramo vsi skupaj prizadevati za oblikovanje samostojne in odgovorne 
osebe, česar pa ne moremo doseči z zavijanjem v vato (ne dovolimo, da otrok trpi pomanjkanje, da doživlja žalost 
in poraze) in pretiranim navezovanjem na starše (predvsem mater – otrok mora spati v svoji postelji od rojstva 
naprej, doji se le do dopolnjenega 1 leta starosti, saj se po tem obdobju iz dojenčka preimenuje v malčka). Starš je 
otroku le opora in vzornik, ki ima močna načela, določena pravila in jasno začrtane meje. Z otrokom ne 
razpravljamo, njegovo poslanstvo je upoštevanje odrasle avtoritete, ob izmikanju določenim nalogam ali 
neupoštevanju le-teh mora slediti vzgojna, predvsem pa učinkovita kazen. 
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POPESTRIMO ŠOLO 
 

 

 

 
V okviru projekta Popestrimo šolo smo po dolgih počitnicah vstopili v januar polni 

pričakovanj glede novega 
prihajajočega leta. Nismo 
dovolili, da bi nas sivo 
januarsko vreme spravilo v 
slabo voljo, zato smo  v času 
našega druženja (pred 
poukom in po njem) vedno  
počeli kaj zanimivega. Risali 
smo mandale, izdelali kape in 
rokavičke iz papirja (trganke), 
iz kartona pa smo naredili 
vrtavke, nad katerimi so bili 
otroci prav navdušeni. Konec 
meseca smo izdelali tudi 
darilca za valentinovo – 
škatlice v obliki srčkov. Veliko 

časa smo preživeli na svežem zraku, na sprehodih in na igrišču – ko nam 
je vreme naklonilo nekaj malega snega, smo izdelali še snežaka. Prelevili smo se v prave raziskovalce in s poskusi 
ugotavljali, kakšna je struktura snega in kako maščoba ščiti pred mrazom. V kuhinji smo se preizkusili v peki 
rogljičkov – otroci so s svojimi majhnimi rokami prav spretno obdelovali testo. V mesecu februarju si želimo, da 
končno dobimo pošteno pošiljko snega, da se bomo lahko s sankami odpravili na najbližji hrib! 
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V 3. a so otroci izvedeli, da po vasi hodi škrat Nagajivček, a prav nič se ga niso 
ustrašili, marveč so ga ovekovečili v zanimivi zgodbi. 
 
NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Taisti tretješolci, ki že drugo leto sodelujejo v mednarodnem projektu Naša 
mala knjižnica pa ne samo pridno poslušajo tekmovalne zgodbe, temveč na 
njihovo tematiko tudi na veliko literarno in likovno ustvarjajo. Zvezek, ki bo 
čez dobra dva meseca potoval v OŠ Kojsko, pa se polni s samimi zanimivimi 
prispevki o tem, kaj literarni junak Oskar (iz knjige Kako je Oskar postal 
detektiv) z njimi ob prebiranju zgodb in pravljic doživlja. Prilagamo le del 
njihove kreativnosti.  
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(mucke je navdihnil Gendrutis Morkunas: Bolšje zgodbe: Pomačenje cvetličarn) 
 

 
Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
Prispevke so pripravili: VALENTINA GSELMAN, SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, JOŽICA RAVŠ, JASMINA TOMŠE, TATJANA AJD 
KRAMPL, MAŠA STRES, BERNARDA ŠIBILA, POLONA ČUK KOZODERC, NATAŠA MAVER ŠOBA, DORA OŽVALD, VINKO FINGUŠT, 
DANIEL VESELIČ 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


