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GLASILO OŠ BREG 

UTRINKI 
 

 

 
 

Pomlad pred našo šolo se prebuja … 
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MAREC  

 
Marec je mesec, ko se navadno topijo zadnje snežne kepe,  
ženijo ptički in mesec nestrpnega pričakovanja pomladi.  

Marec je tretji mesec po vrsti v letu Gregorijanskega koledarja.  
 

ALI STE VEDELI?  
 

Izvirno ime za marec – Susecz – sušec  
srečamo v rokopisu Martin iz Loke leta 1466.  

Uporabil ga je tudi Primož Trubar.  
Jurij Dalmatin je v Bibliji leta 1584 uvedel ime brezen, 

ki ga potem srečujemo do sredine 19. stoletja kot breznik. 
 
 
 

APRIL  
 

Mesec april odpira zemljo za novo rast. Latinska beseda »aperire« pomeni odpreti.  
Tudi slovensko ime – mali traven – govori o »odpiranju« zemlje novi rasti.  

 
 

ALI STE VEDELI?  
 

April je tudi mesec, ki dokončno prinese pomlad. 
V našo Belo krajino pomlad prinese zeleni Jurij, 

pestro pogansko božanstvo, s starim imenom Vesnik - bog pomladi. 
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8. MAREC – DAN ŽENA 

Dan žena praznujemo 8. marca. Ta dan je predvsem posvečen ženskam, ker so se na ta dan pred več leti 

uprle za svoje pravice.  

 

 

Verz za dan žena 

8. marec dan žena 

voščim tebi, ženskica. 

Rožice ti podarim, 

sreče, zdravja zaželim! 

Danes ti bo ptička pela, 

rožica bo zacvetela. 

Ženske, rada vas imam, 

zato želim vam res en lep dan! 

Lucija Petrovič 
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PRESENETI SVOJO MAMO – materinski dan 25. marec 

Nariši, zapoj, povej kaj lepega - POSEBEJ PA, DA JO IMAŠ RAD/-A. 

 

 

 

                                                                                                                                                              Polonca Škerget 
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MEDNARODNI DAN MLADINSKE KNJIGE 

Zagotovo vsi poznate danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, rojenega 2. aprila 1805. Ker je 

bil ta pisatelj eden največjih, je IBBY proglasil 2. april za mednarodni dan knjig za otroke. 

Če še pisatelja ne poznate, potem bi morali prebrati vsaj eno njegovo knjigo. Njegove zgodbe so 

primerne za vse, ki se radi odpravijo na potep v domišljijski svet pravljičnih bitij, princes in princev, 

kraljev in kraljic. Seveda so njegove pravljice tudi poučne, zato kar hitro knjigo v roke. 

 

Eva Vidovič 

 

 

7. april - SVETOVNI DAN ZDRAVJA 

Vsi smo veseli, kadar smo zdravi. Žal pa ni vedno tako. Marsikdo je bolan, lahko ga doleti tudi  bolezen, 

za katero še ni zdravila. Prav je, da se tega vsak dan zavedamo.  

Svetovna zdravstvena organizacija vsako leto na 7. april, svetovni dan zdravja, opominja na te bolnike. 

Imejmo v mislih, da lahko vsak trenutek zbolimo. Vlagajmo v svoje zdravje in si s tem poskusimo 

zagotoviti varnejšo prihodnost. 

Eva Vidovič 
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22. april - SVETOVNI DAN ZEMLJE  

 
               22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujejo že več  
               kot 30 let. Ob tem dnevu posamezniki in številne okoljske organizacije pripravljajo najrazličnejše  
              projekte, dogodke in prireditve, s katerimi želijo opozoriti na ranljivost planeta, na katerem živimo. 
              Začetki praznovanja dneva Zemlje segajo v leto 1963, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson       

prizadeval, da bi okoljska vprašanja prišla na dnevni red ameriške politike. Organiziral je predsedniško turnejo, 
na kateri naj bi opozorili na težave v okolju. Vendar je ustrezen odmev v javnosti dosegel šele prvi dan Zemlje, 
22. aprila leta 1970, ko je na prireditvah, posvečenih dnevu Zemlje v Ameriki sodelovalo okrog 20 milijonov 
ljudi. 
Dan Zemlje po letu 1970 se praznuje vsako leto, število sodelujočih posameznikov, organizacij in držav pa 
narašča. Sodelujoče organizacije se med seboj povezujejo v posebno omrežje: EarthdayNetwork. 

                   

              ALI STE VEDELI DA … 

           ... je Slovenija med najbolj biotsko raznolikimi državami na svetu? Površina Slovenije predstavlja manj kot  

              0.004 % celotnega Zemljinega površja, a na njemu živi 1 odstotek vseh živih bitij in 2 odstotka zemeljskih bitij.         

Skupno kar 24.000 živalskih vrst.  

... je Slovenija tretja najbolj gozdnata država v Evropi? Skoraj 60 % vsega ozemlja pokriva gozd. V zadnjih 
desetletjih pa se delež gozda še povečuje, saj vsako leto posadimo kar preko milijon dvesto tisoč dreves.  

... je več kot tretjina slovenskega ozemlja zaščitenega in uvrščenega v evropsko omrežje Natura 2000, ki varuje 
biotsko raznolikost?  

... je bil Krajinski park Ljubljansko barje pred 4000 leti jezero, na katerem so živeli mostiščarji? Zaradi  

ohranjene narave zdaj slovi kot mednarodno pomembno zavetišče za ptice. V njem gnezdi prek sto vrst ptic,  

več kot sto vrst pa območje obišče med preletom ali prezimovanjem.                                                              

... je v Sloveniji ena izmed največjih populacij rjavega medveda v Evropi? Bilo naj bi jih med 500 in 700.  

... je Slovenija ena izmed vodnato najbolj bogatih držav v Evropi? Njene reke, potoki in drugi vodotoki so  

dolgi kar 27.000 kilometrov. Poleg tega ima številne termalne in mineralne vrelce in veliko podtalnih voda.  

... v drugem največjem slovenskem mestu Mariboru raste najstarejša vinska trta na svetu? Stara je več kot  

400 let, kljub temu iz njenih grozdov žametne črnine vsako leto še vedno pridelajo 25 litrov vina.                   

... je pomemben simbol slovenstva lipa oziroma lipov list? Najevska lipa na Koroškem naj bi bila stara  

več kot 780 let, ob njej pa se zadnjih 20 let v avgustu zberejo vsi najpomembnejši slovenski državniki. 

                                                                                                                  Alana Ledinek 
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VRTILJAK BREŠKIH DOGODKOV 
 

MEDOBČINSKO PRVENSTVO OŠ V JUDU 
 

V sredo,12. 3. 2014, je bilo v športni dvorani v Gorišnici medobčinsko prvenstvo osnovnih šol 
v judu. Med tekmovalci so bili tudi učenci naše šole, ki trenirajo v Judu klubu Drava Ptuj.  
V kategoriji učenke in učenci letnik 2005 in mlajši so dosegli naslednje rezultate:  
- kategorija -21 kg Vito Ljubec 7. mesto (brez zmag), 
- kategorija -21 kg Zarja Fajt 7. mesto (brez zmag), 
- kategorija -24 kg Eva Fajt 3. mesto (1 zmaga in 1 poraz), 
- kategorija -30 kg Vita Hentak 2. mesto (2 zmagi in 1 poraz), 
- kategorija -38 kg Tilen Arnuš Rokavec 2. mesto (2 zmagi in 1 poraz). 
 
V kategoriji učenke in učenci letnik 2004, 2003, 2002:  
 - kategorija - 42 kg Jaša Dajčman 1. mesto (4 zmage) 
 
Vsi so dali vse od sebe in se odlično borili. Spremljal jih je učitelj Aleš Dajčman.  
 
 

                     
 

 
 

Šolski novinarji 
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NAŠ NOVINARSKI DAN NA POP TV 

V ponedeljek, 17.3.2014, smo se šolski novinarji, učenci izbirnega predmeta Organizmi ter izbirnega 

predmeta Šolsko novinarstvo odpeljali na poučno ekskurzijo v Ljubljano. Spremljale so nas učiteljice 

Simona Kornik, Helga Mihelač in Nevenka Petek. Šolski novinarji in učenci izbirnega predmeta Šolsko 

novinarstvo smo izstopili pri vodilni medijski hiši Pro Plus, učenci izbirnega predmeta Organizmi pa pri 

Naravoslovnem muzeju. 

V vodilni medijski hiši Pro Plus smo si najprej ogledali studio 24ur, nato pa še studio Svet. Gospa Liza 

nam je povedala vse o njihovi televiziji (POP TV), med drugim tudi to, da so komercialna televizija. Sledil 

je ogled prostorov, v katerih snemajo oddaje, ki jih mi doma z veseljem gledamo. Te so resničnostni šovi. 

Ugotovili smo, da zaradi kamer, ki snemajo iz različnih kotov, prostor zgleda na TV večji, kot je v resnici. 

Videli smo tudi Bineta Volčiča, nekateri so se slikali z njim (lahko vidite na Facebooku ).  

Potem smo se odpravili k Prešernovemu trgu. Učiteljice so nam dale nekaj časa za fotografiranje, 

sprostitev in osvežitev s sladoledom. Ko so prišli naravoslovci, smo se počasi vrnili do avtobusa in se 

odpeljali proti domu.  

Tudi na avtobusu je bilo pestro, tako da zabave ni manjkalo. Imeli smo se super, ker smo se veliko 

naučili, pa še pri pouku nam ni bilo treba biti. 

                                                                                                                                                                     Eva Vidovič 

 

          
 Ne gre brez gasilske pred studiem …                                                 … in v njem. 
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ČETRTOŠOLCI  MAMICAM 

Materinski dan smo mamicam polepšali z našimi izdelki, ki so nastajali v marcu: napisali smo opis 
mamice,  naslikali njen portret,  poiskali in zapisali besedo mama v več  jezikih, peli smo pesem o mami, 
brali misli in pesmi  o mamah in babicah. Nekateri smo tudi sami pesnili.  

 

Vse liste smo likovno opremili, jih zvili v zvitke  in jih speli s prikupnimi metuljčki. 

 
 

Mamicam smo vsebino darilc, ki smo jih izdelali, tudi sami predstavili – pri deklamaciji, petju in branju 
smo se še posebej potrudili!     

O tem, kako ponosne in srečne so bile ob tem, pa ni potrebno pisati. 

                                                                                                                                     Četrtošolci z razredničarkama 
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MATERINSKI DAN V 5. a 

25.3.2014 smo učenci 5.a z razredničarko Simono Kornik in spremljevalko Asjo Stojič mamicam za njihov 

praznik pripravili gledališko igro Če zmaj požre mamo in prebrali pesmice in zgodbice, ki smo jih to leto 

ustvarjali pri slovenščini. Ob zaključku je vsaka mamica dobila darilo. To je bila naša prva knjiga, v kateri 

so zbrani vsi naši izdelki. Bile so zelo vesele. Zraven smo jim podarili še srček, ki smo ga izdelali pri uri 

gospodinjstva. Presenetili pa smo tudi učiteljici … Ta dan je bil nekaj posebnega za vse. 

                                                                                                                               Sara Drevenšek in Lucija Petrovič 

 

MAMICA, PREBERI MI PRAVLJICO ZA LAHKO NOČ 

Tudi učenci 1. VIO-obdobja smo ob materinskem dnevu mamicam pripravili prijetno presenečenje. S 

pomočjo naših učiteljic, vzgojiteljev in Mačka Murija smo prebirali mačjo pravljico ob glasbeni in plesni 

spremljavi. Naše mamice so nas ob koncu prireditve vidno ganjene nagradile z velikim aplavzom, nežno 

pa so nas stisnile k sebi, ko smo jim podarili še šopek pisanih rožic, ki smo jih izdelali iz papirja. 

                                                                                           Učenci, učiteljice in vzgojitelji 1. VIO 
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ČISTILI SMO ŠOLSKO OKOLICO 

V petek, 4.4.2014, smo učenci drugega in tretjega VIO zadnjo šolsko uro namenili urejanju  šolske 

okolice. Razdelili smo se v skupine in vsaka je čistila svoj del. Bili smo presenečeni, saj letos ni bilo veliko 

odpadkov.  

Kljub temu pa lahko rečeva, da smo bili pridni …  

                                                                                                                                Maja Lucija Tomanič in Tea Ladič 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA V KRŠKO 
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V torek, 18. 3. 2014, smo se 8. in 9. razredi odpravili na strokovno ekskurzijo v Krško. Tam smo si ogledali 

SVET ENERGIJE in delovanje termoelektrarne Krško. 

Ob 6. 30 smo se z avtobusom odpravili izpred šole. Vožnja do Krškega je trajala 2 uri in pol. Ko smo 

prispeli na cilj, smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina si je ogledala delovanje elektrarne. V drugi 

skupini so se zabavali s preizkusi. Izvedeli smo, kdo je izdelal žarnice, in da je fizika »zabaven« predmet. 

Po predstavitvi smo se z avtobusom zapeljali po dvorišču elektrarne. Po ogledu smo se odpeljali domov, 

kamor smo prispeli ob 16. 30. 

Preživeli smo zanimiv in ustvarjalen dan, na katerem smo se naučili veliko novega in uporabnega. Veseli 

smo bili stilske preobrazbe, saj smo imeli možnost, da smo si s pomočjo elektrike »polepšali« pričeske. 

 Učenci 8. razreda 

 

 

21. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK 
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Ste že barvali velikonočna jajca? Verjetno ja, ampak mogoče ne na tak način. Če ste doma blizu travnika 

ali pridelujete lasten vrt, imate srečo. Razkrili vam bova izvrsten način za…..barvanje velikonočnih 

pirhov.  

POTREBUJEŠ: 

- čebulne lupine, 

- »pegice« v kožni barvi, 

- vodo, 

- jajce. 

POSTOPEK: 

Najprej vodo segrejte v velikem loncu. Nato vanj dajte čebulne lupine in pustite, da se voda obarva. 

Medtem, ko se voda barva, pripravimo jajca. Oblečemo jih v pegice kožne barve, na vsaki strani dobro 

zavežemo in potopimo v obarvano vodo. Ko se nam zdijo dovolj obarvane, jih vzamemo iz lonca in jih 

»slečemo« iz pegic. Pustimo, da se posušijo. Dobimolepe pirhe.  

NASVET: če želite vzorčaste pirhe, jih oblecite v vzorčaste pegice preden jih namočite v vodo. 

 

 Tjaša Kozar in Sara Drevenšek 
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Recept za velikonočnega zajčka 

SESTAVINE: 

 150 g moke (gladke) 

 65 g mleka  

 10 g kvasa  

 30 g masla  

 25 g sladkorja  

 1 jajce (samo rumenjak) 

 1 zavitek  vanilijevega sladkorja  

 1 ščepec soli  

 1 čajna žlička limonine lupinice (naribane neobdelane (bio) limone) 

 1 jedilna žlica ruma  

 1 jajce (samo rumenjak) 

 1 jedilna žlica mleka  

 rozine (za oči) 

 2 jedilni žlici grobega sladkorja (za posip) 

Priprava: Za sedečega velikonočnega zajčka najprej pripravimo vse za kvašeno testo. Mleko segrejemo 
do mlačnega. V skledo damo moko in naredimo vdolbinico. Vanjo nadrobimo kvas in mlačno mleko. Kvas 
in mleko zmešamo z moko, da nastane testo. Potresemo z moko in pokrijemo. Postavimo na toplo in 
pustimo, da vzhaja (na pomokani površini bodo vidne razpoke). Maslo stopimo in mu primešamo 
sladkor, rumenjake, vanilijev sladkor, sol in naribano limonino lupinico. Mešanico dodamo testu in dobro 
pregnetemo. Pokrijemo in damo počivat na toplo za 30 minut. 

Na pomokani delovni površini razvaljamo testo in ga razdelimo na 4 dele (2 kosa po 100 g in 2 po 50 g). 
100 g kosa oblikujemo v kroglico in jo sploščimo - tako nastane telo velikonočnega zajčka. S škarjami 
naredimo zareze, ki bodo predstavljale tačke. Iz 50 g kosov oblikujemo glavo in s škarjami urežemo 
ušesa. Velikonočnega zajčka položimo na pekač, obložen s papirjem za peko in pokritega pustimo 
počivati 20 minut. Mleko in rumenjake dobro zmešamo in z mešanico premažemo zajčka. Posujemo z 
grobo mletim sladkorjem. Za oči uporabimo rozine. 

Velikonočne zajčke pečemo približno 20 minut v predhodno ogreti pečici na 180°C. 

NAJ VAM TEKNE!!! 

                                                                                                                                          Lucija Petrovič 

 

http://jazkuham.si/moka-ki-varuje-srce-clanek-350
http://jazkuham.si/recepti-jajca/
http://jazkuham.si/recepti-jajca/
http://images.ichkoche.at/data/image/variations/496x384/3/20785.jpg
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HIGHLANDER 

Some guy named Connor MacLeod lived in a village in Scotland when – to everyone's utter amaze – 

some other guys called »clan Fraser« attacked them. The bossman Kurgan killed Connor, but magically 

he came back to life. Then the village's priest banished Connor fromthe city because they thought he was 

the devil or something. 

5 years later, Connor and his wife Heather live in the mountains (the »high lands« – hence the name), 

and some other guy comes in and says »Oh hi there I'm Ramirez and you're immortal. I'm immortal too, 

and so is Kurgan. And you'regonna have to train with me to kill him«. For reasons unknown Connor 

believes Ramirez and trains with him for seemingly decades, until Heather dies of old age (but Connor's 

immortal, so that's all good and fine). 

Next scene, Kurgan comes in without even knocking, kills Ramirez and leaves the stage. Connor mourns 

his death and then (instead of a proper ending) we get to hear some songs. 

The end. 

V mesecu februarju smo si jezikovno nadarjeni učenci 7-9. razreda ogledali predstavo Higlander v 

izvedbi angleške gledališke skupine Angels Gimnazije Ptuj. Predstava je bila odigrana v angleškem jeziku, 

igral pa je tudi učenec naše šole, Aleksander Štumberger. 

V predstavi so nam ponudili staro škotsko zgodbo o Connorju MacLeodu, ki izgubi življenje v boju s 

Fraserji. Njegovo smrt objokuje cela vas in ko se naslednje jutro Connor zbudi živ in zdrav, ga prestrašeni 

vaščani na čelu z vaškim župnikom izženejo iz vasi, saj verjamejo, da je hudič. Pet let kasneje Connor 

srečno živi s Heather, ko ga obišče nesmrtni Ramirez, ki ga izuri v mečevanju. Pojasni mu boj 

nesmrtnikov in nagrado, ki čaka zadnjega - življenje smrtnika ... 

                             Tomaž Žgeč, 8. a 

OBISK IZ ANGLIJE 

V času med 17. 2 in 21. 2 smo na šoli, v sklopu projekta Comenius (job shadowing), gostili učitelja iz 
Anglije.  

»Job shadowing« je oblika strokovnega izpopolnjevanja, pri kateri zaposleni v določenem poklicu 
spremljajo svoje kolege v drugi organizaciji, da bi se naučili več o njihovem vsakdanjem delu. Udeleženci 
spoznajo delovno okolje, načine dela in praktične pristope iz prve roke in se naučijo, kako posamezno 
metodo udejanjiti v praksi. 

Ob skrbni pripravi je to lahko izjemno učinkovita neformalna oblika izboljšanja praktičnega vidika dela in 
prenosa inovacij na področje izobraževanja za odrasle. 

Mednarodne izmenjave so namenjene vsem strokovnim delavcem, da se udeležijo usposabljanja v 
organizaciji v drugi sodelujoči državi in pridobijo izkušnjo dobrih praks v tujini, novo znanje in praktične 
spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj. S tem tudi krepijo 
sodelovanje med  organizacijami partnericami. 
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Pogovor z Mohamedom in Sammyjem – učiteljema matematike iz Anglije 

Tomaž: Prosim, če se najprej predstavita. 

Sammy: Meni je ime Sammy. 

Mohammed: In meni je ime Mohammed. 

Tomaž: Od kod prihajata? 

Sammy: Rodil sem se v Kanadi, a zadnjih 14 let učim v Veliki Britaniji v Birminghamu. 

Mohammed: Jaz sem bil rojen in vzgojen v VB, rojen in vzgojen v »drugi državi« Anglije, ki se ji reče 

Birmingham. 

Tomaž: Zakaj sta tukaj, v Sloveniji? 

Mohammed: Tukaj sva kot del projekta Comenius. Učitelji naše šole gredo na druge šole po svetu, da 

vidijo njihove učne navade, si izmenjajo ideje in da vidimo stvari, ki bi jih mi lahko uporabili na naši šoli. 

Na  tak način spoznavamo različne izobraževalne sisteme po celem svetu. 

Tomaž: Ali bosta ostala le v Sloveniji, ali bosta šla še na šole  v drugih državah? 

Sammy: Midva bova samo v Sloveniji, ampak drugi učitelji so šli še na druge šole, recimo v Turčijo,  

Češko republiko in Nemčijo.  Kot učitelji poskušamo izboljšati naše učenje in učenje drugih učiteljev na 

naši šoli. 

Tomaž: Sta se že naučila kaj slovenskih besed? 

Sammy: Da, sva se. 

Mohammed: Dobro jutro. Je to v redu? 

Sammy: Hvala. Ali je tako? 

Mohammed: No, to je v bistvu vse. 

Sammy: Zelo malo. 

Tomaž: Kaj so največje razlike med našim in vašim učnim sistemom? 

Sammy: Zelo dobro vprašanje. Ena večjih razlik je ta, da naš sistem deluje na osnovi  stopenj; vsak 

učenec ima stopnjo in mi se prepričamo, da se dvigajo po njih. To je način, da jih vzpodbudimo, da več 

delajo, a na žalost ne deluje vedno. Toraj je nekaj slabega in nekaj dobrega v našem sistemu. Misliva da 

je to največja razlika. Kar zadeva razlik med učenci, lahko rečeva, da niso tako očitne. Primerjala sva,  kaj 

vi počnete pri matematiki v 9. ali 8. razredu. Ugotovila sva, da popolnoma enako učiva tudi midva. 

Tomaž: In kateri sistem je vama – kot učiteljema – boljši? 
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Sammy: Ne vidim posebnih razlik. 

Mohammed: Meni osebno je boljši vaš sistem. Kot učenca morda ne opazita razlik, ampak tukaj imam 

občutek, kot da lahko učitelj uči dosti lažje, dosti bolj prosto in ni nobene potrebe, da si vse zabeleži, vse 

zapiše. Iz najinega vidika, mi delamo dosti več »upravnega« dela. 

Sammy: Danes ste pri angleščini spoznavali besede za zajtrk, sadjein zelenjavo. Mi jih ne bi mogli kar 

tako naštevati in govoriti o besedah, mi bi morali reči »To je delo za 3a«, toraj nek učenec ve, da delajo 

3a delo. Zakaj? Midva ne misliva, da je to izboljšava na izobraževanju, ampak v Angliji je to pomembno, 

to moraš delati. 

Tomaž: Kakšne so povprečne ocene učencev na vaši šoli in kakšne so v primerjavi z našimi? 

Sammy: Vidiš, težko je reči, ker mi vemo točne ocene naših učencev, vaša učiteljica ve povprečje 

razreda. Če jih pogledamo, smo mi konkurenčni z vami. Naša šola je šestkrat večja od vaše in naši boljši 

učenci so dobri kot vaši dobri učenci. Naši slabši učenci niso niti blizu, vaši slabši učenci so veliko boljši 

od naših. Mi imamo večji razpon, ker imamo več učencev. 

Tomaž: Kaj pa vedenje tukajšnjih učencev?Kaj menita o tem? 

Mohammed: Obnašanje učencev tukaj se mi zdi zelo, zelo dobro, ampak težko je primerjati. Midva sva 

tukaj samo nekaj dni, videli ste naju samo ob redkih priložnostih, toraj je vaše obnašanje morda malo 

boljše od povprečja, ampak kot sem že rekel, težko je primejati, ker se naša šola zelo razlikuje od vaše 

šole. Naši razredi so dosti večji, imamo petkrat toliko učencev, toraj to spremeni vso dinamiko šole. 

Sammy: Ravno danes sva razpravljala, da je to zelo malo mesto, najstarejše mesto v Sloveniji. Manjše 

mesto, manjša šola. Naša šola je v »drugem mestu« v Angliji in dosti šol je okoli nje, dosti otrok po vseh 

šolah. 

Mohammed: Če bi šel v šolo v Ljubljani, točno v središče Ljubljane, bi bila tista šola bolj podobna šoli, na 

kateri učiva s Sammyjem. 

Sammy: Meni je obnašanje tu všeč. Ampak kot sem rekel, videla sva samo utrinek. Nihče se ne bo noro 

obnašal, ko bova sedela zraven. 

Tomaž: Kaj mislita o hrani na tej šoli in kakšna je v primerjavi s hrano na vaši šoli? 

Sammy: Iskreno povedano, vaše prehranjevalne navade so dobre, v Sloveniji nasploh. Ampak naša hrana 

je zelo drugačna. Vsak dan imamo v naši menzi pet do šest različnih izbir. Imamo vse vrste hrane iz vsega 

sveta. Dajo nam dosti izbir. Tukaj je manjša menza in dobra kuharica, ampak ona vam kuha slovensko 

hrano, ne kuha, recimo, italijanske hrane. Mi jemo različne vrste hrane. 

Mohammed: Mislim, da ima naša šola zelo velik izbor, če greš na druge šole v Angliji. Dvomim, da je tam 

tudi takšna raznolikost, hrana je bolj podobna tisti, ki jo jeste tukaj. To je največja razlika, tam imamo 

dosti večjo raznolikost. Prav tako imamo zjutraj hrano za otroke, kot recimo pice, burgerje, tako da 

včasih hrana ni ravno najbolj zdrava in mislim, da veliko vaših otrok ne bi jedlo takše hrane. 
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Sammy: Vi običajno jeste drugačno hrano in tudi boljšo hrano, bolj naravno. Otroci na naši šoli jedo 

precej predelane hrane, sladkarij, ne pijejo samo gaziranih pijač, ampak pijejo posebno vrsto gaziranih 

pijač, ki imajo več sladkorja in več kofeina. Toraj zelo različno. 

Tomaž: In končno, kaj je bila vajina najljubša stvar, ki sta jo videla ali počela, ko sta bila tu? 

Sammy: Za mene so bili učenci. Bil sem zelo vesel. Moja najljubša stvar je bila spoznavanje vseh učencev 

in preživljanje časa z njimi, bili so zelo prijazni z nama. Včeraj sva se pri športu z njimi igrala in 

pogovarjala. Učitelj sem, ker imam rad učence. 

Mohammed: Popolnoma se strinjam s kolegom. Všeč mi je, da lahko kar greš v učilnico in se pogovarjaš 

z učenci. Takšna komunikacija se mi zdi zelo, zelo dobra. To mi je bila stvar, ki mi je bila najbolj všeč. 

Tomaž: To je vse, hvala. 

 

Intervju v angleščini in prevod v slovenščino je pripravil Tomaž Žgeč, učenec 8. a-razreda. 
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KO GOST PRIPRAVI KOSILO … 

Vsak torek diši iz gospodinjske učilnice, ta torek pa je dišalo še bolj. »Krivec« za to je bil gospod Robert Žibrat, ki se 
je našemu vabilu prijazno in z veseljem odzval. Zanimivo je bilo sodelovati pri odkrivanju  skrivnosti pravih 
kuharskih mojstrov.  

Skupaj z nami je pripravil zelo okusno glavno jed, za katero  smo uporabili riž, piščančje meso , veliko zelenjave, 
kot so por, kitajsko zelje, paprika, korenček, dodali smo še gobice, arašide in ščepec kitajskega pridiha.  

Glavno jed je pripravila ena, sladico pa druga skupina učencev. 

Sladica je bila sestavljena iz več plasti. Naj fotografije prikažejo naše okusno vabljive  krožnike, ki smo jih pripravili 
s pomočjo gospoda Roberta. 

Za pester pouk se mu zelo zahvaljujemo in ga vabimo, da nas obišče tudi naslednje leto. 

                                                                                                                                                           Učenci  9. b z razredničarko 

                

 Pozorno smo spremljali spretne roke …                            in se tudi sami preizkusili v pripravi.       

 

               

Bili smo dobra ekipa …                                                                               …, saj smo imeli izvrstnega mentorja. 
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            A ni tole sladica za umret? 

 

23. april - PRVA NOČ BRANJA NA ŠOLI 
  
23. 4. 2014 smo so se učenke in učenec sedmih in učenka devetega razreda udeležili prve noči branja na 
naši šoli. Pričelo se je s pripravo večerje pod strogim vodstvom Nevenke Petek. Nato smo učenci 
ustvarjali pod vodstvom Davida Bedrača. Kmalu za tem se je pričel lov na zaklad. Ker pa je bila tema 
večera ljubezen, smo si bralci ogledali ljubezenski film. Potem še je vsak pokukal v svojo knjigo ali 
zaplesal. Vendar smo vsi izmučeni kmalu utonili v spanec. Po jutranji telovadbi smo pozajtrkovali in se še 
z eno novo izkušnjo odpravili domov. 
 

                                                          Mojca Šeruga, 9. b  

Da sem bila na noči branja, je bila krivda moje sošolke. Nikoli si nisem mislila, da bo tako zabavno. Zaradi 

odlične družbe je bila zabava zagotovljena. Najbolj mi je bil všeč lov na zaklad. Drveli smo po stopnicah, 

ki so bile osvetljene s svečkami in učiteljica nas skoraj ni mogla dohajati. Obiskal nas je tudi David 

Bedrač, s katerim smo se neizmerno zabavali in tudi smeha nam ni manjkalo. Pred spanjem smo si 

ogledali še ljubezenski film, ki jih obožujem. Upam, da bo tudi naslednje leto tako in vabim tudi druge, 

da pridete in se zabavate! 

 

                                                                                                                                                            Nika Vidovič, 7. a 
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OBISK PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA 

Razstava Živela evolucija je bila le del našega raziskovanja v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Spoznali smo 

Darwina in njegovo potovanje  in raziskovanje na ladji Beagle.  Prehodili smo pot kako se je razvil človek in še 

mnogo zanimivih tem je bilo prikazano v tem sklopu raziskovanja.  

Poglobili smo  tudi znanje o živalih, ki jih najdemo okoli nas in na drugi koncih sveta.  Reševali smo  delovne liste, 

kjer smo se dotaknili vseh skupin živali in usmerili pozornost na posamezne lastnosti kot so oblike kljunov pri 

ptičih, sledi okončin, ki jih puščajo različni sesalci,  potopili smo 

se v morski svet in zaključi s jamskimi živimi bitji.  Fotografij iz 

muzeja ne bomo pokazali, ker vam priporočamo, da si jo 

ogledate v živo. 

Učenci izbirnega predmeta ONA z učiteljico 
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24. april – DAN ŠOLE 

V četrtek, 24. aprila 2014, smo v šolski telovadnici pripravili prireditev ob dnevu šole. Letošnja tema je 

bila namenjena spoznavanju različnih držav, zato smo jo poimenovali z naslovom JAZ, OTROK SVETA.  

Na prireditvi so se predstavili vsi učenci naše šole in sicer tako, da je vsak razred predstavil državo, ki jo 

je skozi šolsko leto spoznaval. Točke so bile zabavne, vse so bile enkratne in kar dvigovale publiko, ki je 

aktivno sodelovala. Prav lepo je bilo videti nasmejane starše in vabljene goste. Ob zaključku so vsi 

nastopajoči zapeli še pesem Svet je tvoj. Takrat se jim je na odru pridružil tudi izvajalec te pesmi, 

priljubljeni raper Zlatko, ki je zarepal še poseben verz, namenjen naši šoli. Seveda je po prireditvi tudi 

delil podpise vsem, ki so jih želeli. Preživeli smo čudovit dan!  
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25. april – Utrinki iz ŽOGARIJE 
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MALE LITERARNE ZVEZDICE IN LIKOVNI UTRINKI 

ČEŠNJE 

Tam doli na vrtu 

je češnjic rdečih 

v vrtovih dehtečih, 

tam doli na vrtu. 

Tam doli na vrtu 

v haljicah belih - 

ne v zimskih, debelih, 

v nežnih in cvetnih - 

kot naše punce 

v oblekah poletnih. 

Tam doli na vrtu 

že češnje zorijo. 

Kaj vem, čigavih 

belih in zdravih 

si zobkov želijo! 

Miha Galun, 5. a 

 

PRVOAPRILSKA 

Smeh, smeh, smeh, prava zabavna reč. 

Ampak, ker smeh je nalezljiv, 
se vsi smejimo in zraven se potimo. 

Prvi april to naredi, 
zato smo ga veseli vsi.  

 
Klara Vrbnjak, 5. a 
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KLIP, KLIP 

Klip, klop, 

se mlinček vrti, 

a mlinarja ni. 

Ves dan, ves dan, 

je mlinar zaspan. 

Kaj bo, kaj bo, 

če moke ne bo? 

Jaka Vorih, 5. a 

 

POLICIST 

Po poklicu bi bil rad policist. Policist v enoti policije dela na področju splošnih policijskih zadev, mejnih 
zadev in na področju prometne varnosti. Opravlja raznovrstne naloge: varuje življenja ljudi, preprečuje 
kazniva dejanja, nadzira promet ter vzdržuje javni red in mir. Pri delu uporablja posebno opremo in 
zaščitna sredstva, nosi orožje in strelivo. Skrbi za varnost ljudi in njihovega premoženja, jim nudi pomoč, 
če je to potrebno, jim svetuje ter daje različne in potrebne informacije. Za opravljanje policijskega dela 
mora biti delavec psihično in fizično zdrav, imeti ustrezno telesno zgradbo, dober vid in sluh ter dobro 
fizično kondicijo. Sprejeti mora tudi delo ob nedeljah in praznikih, dežurstvo in nočno delo ter se 
seznaniti z nevarnostmi na delovnem mestu, saj je lahko v posameznih primerih ogroženo tudi njegovo 
življenje. Za poklic policista se zahteva srednješolska strokovna izobrazba in 18-mesečno usposabljanje 

na policijski akademiji. 

                                                                                                                                                          Rok Vaupotič, 4. a 
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OTROŠTVO   NEKOČ - 

IGRE, IGRAČE IN PROSTI  ČAS 

Moje  babice  in  dedki  so  se  v  otroštvu  veliko  igrali  skupaj,  velikokrat  tudi  na  njivah,  kjer  so  

njihovi  starši  delali.  

Največkrat  so  se  igrali  skrivalnice,  slepe  miši,  lovljenje  in  igre  s  kamenčki … 

Ostale  družabne  igre,  ki  so  jih  igrali  nekoč: kavbojci  in  indijanci,  ristanc,  koza  klanf (zbrali  so  stare  

pločevinke, jih  zložili   v  piramido  in  ciljali  s  kamenčki. Zmagal   je  tisti,  ki  je  podrl  največ  

pločevink.) V  starih  časih  niso  imeli  niti  približno  takšnih  igrač,  kot  jih  imamo  danes. Kot  igrače  so  

uporabljali  kamenčke,  fižolčke, lesene  paličice,  doma  narejene  igrače: punčke  iz  cunj, žoge  iz  cunj  

in  lesene  izrezane  igrače … 

Najbolj  priljubljene  igre  mojih  staršev: kdo  se  boji  črnega  moža, lep  sončen  dan, ali  je  kaj  trden  

most,  gnilo  jajce,  slepe  miši, barvice,  ristanc,  tenis,  gumitvist,  igre  z  žogo  ter  kolesarjenje  in  

plezanje  na  drevesa. V  tistih  časih  so  imeli  več  prostega  časa  za  druženje  in  igro,  družili  so  se  po  

pouku, med  počitnicami,  ob  nedeljah …Prosti  čas  so  preživljali  tako,  da so se  skupaj  igrali.   

Danes  imamo  sicer  veliko  igrač, ampak  se ne  družimo  veliko  zaradi  računalnikov  in  telefonov,  saj  

si  preko  njih  veliko  dopisujemo … 

Ema  Golub, 4. a 

 

ARHEOLOG 

Opis poklica 

Po poklicu bi rad bil arheolog. Že nekaj časa me zanima raziskovanje in zgodovina davne preteklosti. 

Arheolog vodi izkopavanje predmetov iz daljne preteklosti. Ti predmeti so različni, na primer ostanki 

posode, nakita, orožja, orodja, denar, kosti, ruševine zgradb … Arheolog fotografira najdene predmete, 

zapiše podatke o najdbah, jih shranjuje in zapiše, kako so živeli nekoč. Pri tem uporablja različna orodja 

in naprave. To so kramp, lopatica, skalpel, nož, metlice, čopiči, vedra, škatle in vrečke. Za zapisovanje in 

urejanje podatkov pa uporablja fotoaparat in računalnik. 

 Delo večinoma opravlja na prostem, na terenu. Zelo pomembno delo opravlja tudi v muzeju. Tam 

vpisuje najdene predmete v posebno knjigo, piše besedila za objavo v knjigah in revijah ter pripravlja 

razstave najdenih predmetov. 

Aljaž Polanič, 4. a 
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ZDRAVNICA 

Ko odrastem, bi rada postala zdravnica. Najraje bi bila  otroška zdravnica oziroma pediatrinja. Rada bi 

pomagala  otrokom, ki so bolni. 

Delo zdravnice poteka večinoma v bolnišnici ali v  lastni ambulanti,  lahko tudi na terenu (po  šolah, 

vrtcih). Biti zdravnica je zelo zahteven poklic, zato  ji pri delu pomaga  medicinska sestra. Vsak  dan  pride  

na pregled veliko pacientov, s katerimi  se najprej pogovori, nato jih še pregleda. Ko ugotovi bolezen, 

predpiše zdravila ali pacienta pošlje še k drugemu zdravniku. Pri tem poklicu uporablja veliko 

pripomočkov. Vse pripomočke mora redno očistiti in razkuževati. S tem prepreči, da bi se bolezni širile. 

Pri svojem delu najpogosteje uporablja: stetoskop - to je naprava, s katero posluša dihanje in bitje srca 

pacienta. Drugi pripomočki so še injekcije, s katerimi vbrizga pacientu zdravilo, in igle, s katerimi 

odvzamejo kri. Otoskop je naprava za pregled ušes. Zelo uporaben pripomoček so seveda listi, na katere  

piše recepte ali napotnice.  

Da dosežem ta poklic, moram biti pridna in delovna v šoli ter se še veliko novega naučiti. Ko bom 

zaključila osnovno šolo, se bom vpisala v srednjo zdravstveno šolo in nato še na medicinsko fakulteto.  

Ema  Golub, 4. a 

 

 

KNJIGA 

Nekaj jih stoji v vrsti. 

Druge so zložene v piramido. 

Pa tudi kar tako, 

neurejene in odprte  so. 

 

Večina je otroških, 

že  prebranih, dobro znanih. 

Enciklopedije so resnične, 

ljubezenske pa mične. 

 

Pustolovske, te so zakon. 

Preselijo te v čisto drug svet. 

No, pa še kakšna pesmarica, 

takšna je moja knjižnica. 

                                                                                                                                          Žiga Jug, 5. a 
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 Aleksander Štumberger, 7. b 
                                                                                                          (ilustracija na Pavčkovo pesem IZ DVOGOVOROV  1) 
 

 

 Luana Slavinec, 1. A 
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WELCOME TO PTUJ 

 

I am going to tell you some information about my home town, Ptuj. 

Ptuj is a historic town. Today, it is a popular tourist destination, but in the past, it was a very important 

town. In the first century AD, Ptuj was a Roman military camp. There were also many roads leading to it. 

There weren't many shops, but there were three temples dedicated to god Mitra. 

In the Middle Ages, Ptuj wasn't a camp anymore. It was a busy trading town. The town also had town 

walls that protected it. There was a wooden bridge across the Drava. On the hill, there was also a castle, 

where Lords of Ptuj lived. After that there were also many noble families living there. 

In the 19th century, Ptuj wasn't as important anymore, because there wasn't a railway leading to it. It 

became a provincial town. Ptuj had some factories and quite a lot of shops. 

Today, Ptuj is visited by many tourists. They usually stay at Terme Ptuj, which is a spa. There are also 

some friendly hostels. There are some new big shopping centres. The castle is now a museum. In 

summer there are many festivals.  

I am very happy to live in Ptuj. It is a lovely town with a special atmosphere. 

                                                       Aleksander Štumberger, 7. b 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Ptuj.jpg
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BRALNI KOTIČEK 

 

KOT V FILMU 

Knjigo je napisal slovenski pisatelj Vinko Möderndorfer za založbo Mladinska knjiga, leta 2013. 

Knjiga vsebuje 31 poglavij z zelo duhovitimi naslovi. V knjigi se pisatelj postavi v vlogo najstnika Gašperja. 

Sprva je vse redu, nato pa se začnejo stvari spreminjati. Najstniku se življenje obrne na glavo. Skrbeti ga 

začne, da bo njegova družina razpadla. Ker pa veliko časa preživi na internetu, poskuša težavo odpraviti, 

dokler ga ne pošljejo k prijatelju ... 

Knjiga je primerna za bralce vseh starosti. Je zelo zanimiva in napeta in razkriva žal vse pogosto stisko 

otrok v družinah. 

Priporočam jo vsem. 

                                                                                                                                                                                 R.R. 
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