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Š O L S K I    U T R I N K I 
Časopis OŠ Cirkulane-Zavrč 

Številka 1, naklada 380 izvodov, junij 2017 

 
Želimo Vam, da bi znali uživati in ceniti to 
kar imate, da bi znali biti srečni v tem, kar 
imate, da bi znali zaupati sebi in drugim 
okoli vas, medsebojnega razumevanja in 

zaupanja, zdravja, prijateljstva in ljubezni, 
kreativnosti in ustvarjalnosti pri svojem 

delu … 
 

Želimo Vam, da bi verjeli v to, v kar verjame 
Cristofer Robin, v pravljici medvedek Pu, 
v kateri pravi: 

»Močnejši si, kot se zdiš, 
pogumnejši si, kot verjameš, 

in bistrejši si, kot misliš.« 
 

Želimo Vam veliko bralnih užitkov. 
 

Učenci in zaposleni OŠ Cirkulane-Zavrč z 
ravnateljico Suzano Petek 
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ŽELJE UČENCEV ZA LETO 2017 … 

 

*Za prihajajoče leto si želim, da bi bili vsi zdravi, polni veselja, da bi prevladovalo veselje 

po domovih, šolah in med nami vsemi. (Sandra Borak, 8. b) 

 

*Vsem učiteljem, staršem, ravnateljici, hišniku, kuharici in čistilkam želim zdravo, srečno 

in nasmejano, toplo leto 2017. (Tadeja Gavez, 8. b) 

 

*Svoji družini želim, da bi bila srečna. Rad bi se vama zahvalil za tako lepo preživeto leto. 

Rad vaju imam. (Žan Žula, 8. b) 

 

*Vsem občanom Zavrča želim lepe praznike in da bi ime naše občine ponesli dalje po 

Sloveniji. Srečno 2017. (Tina Žnidarič, 8. b) 

 

*Zahvalila bi se vsem učiteljem in ge. ravnateljici Suzani za vse, kar ste storili dobrega in 

lepega za nas. Želim si, da bi bil svet čist in lep. Vsem želim, da bi živeli v miru in da bi 

bili zdravi. Naši dragi kuharici pa se zahvaljujem za tako dobre malice in kosila. Želim si, 

da bi se moja družina imela med prazniki lepo. (Lea Kelc Vnuk, 8. b) 

 

*V letu 2017 želim, da bi vse družine bile srečne, da ne bi bilo nasilja in da bi ljudje našli 

svojo srečo. Rada bi tudi, da bi vsi spoštovali to, kar imajo, in da cenimo dobre stvari in 

predvsem, da praznike preživimo v krogu družine. (Maja Kokot, 8. b) 

*V letu 2017 želim mojemu razredu čim več petic, čim manj enic, veliko poslušanja pri 

pouku ter uspešno in srečno šolanje do konca osnovne šole. Razredniku in 

sorazredničarki pa želim veliko lepih trenutkov z našo generacijo oz. razredom.  

(Jure Bezjak, 8. b) 

 

*Vsem želim vesele praznike in srečno novo leto. Veliko zdravja vsem starejšim, predvsem 

tistim, ki so bolni. Vsem veliko ljubezni in sreče. (Gorazd Gavez, 8. b) 

 

*Želim Vam vesele praznike, vesel božič in srečno novo leto. Da bi bili zdravi in srečni. 

Naj bo leto 2017 veselo, polno novih dogodivščin in veselja. (Kaja Žnidarič, 8. b) 

 

*Draga kuharica, želim Vam, da bi se med prazniki spočili i veselili. Nazaj v šolo pridite 

veseli, da nas boste še naprej razveseljevali z vašimi dobrimi jedmi. (Nik Žnidarič, 8. b) 

 

*Vsem želim srečne praznike. Hvala Vam, hišnik Zvonko, da ste nam pomagali pripraviti 

vsako prireditev in skrbeli za našo šolsko okolico. Še enkrat hvala. (Žan Cestar, 8. b) 

 

*Želim si, da bi se v letu 2017 veliko družil s svojo družino, da bi se imeli lepo in da bi 

ostali  zdravi in da bi srečno preživeli še eno leto. (Sebastian Furjan, 8. b) 

 

*Jaz si želim, da bi šel živet v Španijo. (Marko Zebec, 9. b) 

 

*Za praznike Vam želim veliko zdravja, sreče, ljubezni, da bi bili še naprej tako dobra 

učiteljica solopetja. (Minea Gabrovec, 9. b) 
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RAZMIŠLJANJA DEVETOŠOLCEV O PRIHODNOSTI  

 

Rad bi nadaljeval na Elektro šoli na Ptuju, zanima me vse, kar je 

povezano z elektriko in ljudem bi rad pomagal pri tem. Želim uspešno 

zaključiti srednjo šolo in pridobiti zanimivo zaposlitev. Želim, da bi me 

ta poklic veselil in da bi večkrat srečal svoje zdajšnje sošolce.                                                   

(Nejc Vesenjak) 

 

V prihodnosti se vidim s končano  šolo, uspešnim življenjem in veliko 

veselja. Želim postati dober računalnikar in seveda pomagati staršem.                                                

(Denis Krajnc) 

 

 

Želim si, da bi bila uspešna v srednji šoli, da bi tam spoznala nove 

prijatelje, s katerimi bi se dobro razumela. Želim si, da bi bila uspešna 

tudi na glasbenem področju. Skrbi me za svet; želela bi, da ne bi bilo 

vojn in terorizma in da bi skupaj živeli v miru.                                                               

(Minea Gabrovec) 

 

Moja želja je postati uspešen, da postanem mojster na svojem področju. 

Imam pa tudi druge želje, npr.: potovati po svetu, si ustvariti družino … 

V prihodnosti pa želim najti še nove prijatelje, ki mi bodo stali ob strani.             

(Leonardo Punčec) 

 

V prihodnosti se vidim kot uspešna kozmetičarka. Grem v Srednjo 

kozmetično šolo v Murski Soboti. V življenju bi zelo rada pomagala 

ljudem, jim svetovala in izpolnjevala želje strank, ki bi bile zadovoljne.                                    

(Eva Ropić) 

 

V prihodnosti bi rada uspešno zaključila srednjo šolo in potem šla 

študirat v Ljubljano ali pa na Dunaj, če ne, pa bi se po končani šoli 

zaposlila v podjetju Lek. V prihodnosti bi želela imeti družino, s katero 

bi preživela večino časa. Rada bi potovala po svetu, da bi spoznavala 

tudi druge dežele. Najbolj od vsega si želim, da bi bila srečna in zdrava.   

(Eva Borak) 
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Rada bi končala šolo za aranžerskega tehnika in hitro opravila izpit za 

avtomobil. Upam, da bom našla poklic v tej stroki. Želim si, da bi se 

srečevali s sošolci, saj smo skupaj preživeli kar devet let, ki so bila 

polna lepih in tudi manj lepih trenutkov. 

(Viktorija Kuserbanj) 

 

Vidim se, kako uspešno končam Gimnazijo Ptuj, maturo ter kasneje 

fakulteto. Po šolanju želim opravljati poklic, s pomočjo katerega bom 

pomagala vzdrževati svojo družino. Želim imeti moža, ki me bo 

spoštoval in imel rad takšno, kot sem. Rada bi imela tudi otroka. Živeti 

hočem na mirnem mestu, nekje na otoku v Srednji Ameriki. In nazadnje 

si možno želim, da ostanem v stiku z mojo najboljšo prijateljico, s katero 

bi rada potovala po svetu.                                               

(Elena Borak) 

 
 

POGOVARJALI SMO SE … 

PROJEKT PASAVČEK 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 sodelujemo v mednarodnem projektu Pasavček. Projekt je potekal skozi celo 

šolsko leto. Naučili smo se veliko novega o varnosti v prometu. Zdaj vsi vemo, kaj je red – RED JE VEDNO PAS 

PRIPET. 

Pogovarjali smo se z učenci  2. a razreda, ki so o projektnem delu povedali: 

- V šoli smo spremljali našo pripetost, dobili smo žige Pasavček. Vesel sem, da smo v 

našem avtu vsi pripeti.   Marsel 

- Dobili smo darilca, tudi urnik s pasavčkom. Naučila sem se, da moramo biti v avtu vsi 

pripeti.   Maja 

- Kazalko Pasavček uporabljam pri branju knjig, obešanko Pasavček sem si obesila v avto.    

Lana 

- Dobili smo balone, na katerih je bil narisan pasavček. Pasavček pravi: »Red je vedno pas 

pripet«.   Žiga 

- Obešanko Pasavček imam na kljuki vrat v svoji sobi. Vsak dan me spomni, da se moram v 

avtu pripeti.    Lucija 

- Obiskal nas je policist. Ko smo se pogovarjali, sem izvedela veliko novega o prometu. 

Zanimiv mi je bil poskus s čelado.     Nikita 

- Z veseljem sem barval pobarvanko Pasavček. Všeč mi je bilo, ko nas je obiskal policist.  

Emanuel 
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MED NAŠIMI MALČKI - PALČKI V VRTCU ... 

»Radovedno in navihano leto« 

Vrteško šolsko leto je bilo izredno zanimivo, razgibano, predvsem pa nasmejano in raziskovalno.  

Meseca septembra, kot vsako leto, pričnemo s postopnim uvajanjem in spoznavanjem novincev. Tako smo 

medse  meseca septembra sprejeli kar 12 novincev. Skupaj smo skozi dneve veselja, igre in razvijanja 

samostojnosti postajali vedno boljši znanci, danes že dobri prijatelji. Čeprav v samem začetku šolskega leta 

naše skupine niso bile v celoti zapolnjene, smo pa meseca marca našo hiško zapolnili vse do zadnje številke 

74. Veliko nas je-vsak v vrtec prinaša nove izzive, ideje, veselje, predvsem pa otroško navihanost, na katero 

nikakor ne smemo pozabiti.  

V letošnjem šolskem letu smo ponovno izvedli veliko 

zanimivih in razgibanih vsakodnevnih dejavnosti. 

Izvedli veliko projektov, skupnih srečanj s starši 

(jesenska, novoletna in pustna delavnica, kostanjev 

piknik, pohod prijateljstva), sodelovali na prireditvah 

(bazar, materinski dan), izvedli »Dan odprtih vrat«, se 

udeležili dveh pustnih povork (Cirkulane, Zavrč), skozi 

vse leto izvajali interesne (zborček, folklora, lutkovni 

krožek) in obogatitvene dejavnosti (plesna šola Mambo), 

izvedli samostojno prireditev ob praznovanju materinskega dne naših mamic, itd. 

Vse vsebine, ki smo jih izvajali smo prilagajali glede na 

letne čase, seveda pa izkoristili priložnost in medse tu in 

tam gostili goste (Zobozdravstvena ambulanta Ptuj, PP 

Gorišnica, Čebelarska družina Cirkulane, Ekološko – 

kulturno društvo za boljši svet iz Maribora, Zdravstveni 

dom Ptuj, Društvo gospodinj Cirkulane, PGD Cirkulane) 

 

Malce za šalo, malce zares, je bilo potrebno otroke tudi spodbuditi, da razmišljajo o svojem ravnanju. Pa 

ne o tistem, navihanem tekanju gor in dol po hodniku, jutranjem merjenju moči kaj danes obleči ali s katero 

igračo oditi v vrtec. Niti o tistem virusu »ne znam« ali »daj ti«, pač pa o odnosu med seboj. Ste pravzaprav 

res prijatelji, veste kaj je prav in kaj ne, veste, kdaj koga prizadenete in zakaj nisi samo TI-en otrok, temveč 

smo VSI pomembni? S takšnimi in drugačnimi spoznanji smo se srečevali skozi vse šolsko leto ter  
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raziskovali in spoznavali dejavnosti na velikem poudarku DRUŽBE. Kdo si ti, kdo sem jaz? Kaj vrtec 

pomeni tebi in kaj meni? Kaj lahko narediva, da bo najin dan lepši, prijaznejši,.. 

Vsakodnevno smo razvijali svoje spretnosti, sposobnosti, predvsem 

pa nadgrajevali odnose in urili samostojnost. In ko danes takole 

pišemo spomine za nazaj- lepo se jih je spominjati, a spoznanje, da 

čas res prehitro mineva in še kako hitro bomo »male velike 

gospodične« ali »mali veliki možje«, nekje malce zaskeli.  

Koliko radovednih oči, koliko navihanih pogledov, iskrenih 

nasmehov in prigod slišimo vsakodnevno- tega Vam ne moremo niti 

opisati. Vemo le, da uživamo in iščemo ideje in izzive iz dneva v 

dan.  

Naše igralnice, hodniki in omarice so s spreminjanjem letnih časov 

vedno znova dobila  svežo podobo. Ko smo se vsakodnevno podajali v naravo so naša igrala zaživela, 

raziskovanje v naravi je bilo prijetno, mi pa skozi leto pokazali kaj  vse znamo, kako smo pogumni in da 

zmoremo veliko. 

Dnevi, ki so pred nami nikakor ne bodo dolgočasni, ravno nasprotno-pripravljamo se na prvo daljšo  

odsotnost od doma (šola v naravi), udeležili se bomo plavalnega tečaja, izvedli zaključne projekte vrtca, se 

pripravljali na zaključni nastop mini-maturantov in šolskega leta, raziskovali bomo v gozdu, na travniku, 

opazovali naše vrtnine, se pripravljali na poletne dopoldneve v peskovniku in igri v senci.  

Biti del vrtca, biti del tako raznolikih generacij je čudovito poslanstvo. Vsakodnevno opazovanje otrok, 

napredkov, urjenja,.. je tisto, kar »polni naše baterije«. 

                                                                                                       Besedilo in foto: kolektiv vrtca Cirkulane 

Vesel in nasmejan pozdrav iz vrtca Zavrč 

Čas brezskrbnih poletnih počitnic je minil kot bi 

trenil in spet smo se srečali septembra. Začelo se 

je novo šolsko leto in s tem tudi nekaj novih 

prijateljstev, saj se nam je v vrtcu pridružilo nekaj 

novih otrok.  

S septembrom se je začela jesen, ki nam je 

prinesla veliko zanimivih dogodivščin in 

raziskovanj v naravi, med otroci, starši in 

zaposlenimi. Kaj kmalu smo se spoprijateljili z  
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novimi člani in njihovimi starši ter izvedli prvi roditeljski sestanek, kjer so starši dobili vpogled v celoletni 

načrt dela našega vrtca. 

Naš vrtec se je hitro spremenil v razigrano in ustvarjalno okolje številnih dejavnosti v katerih so otroci z 

navdušenjem sodelovali. Obiskala nas je teta jesen in nam prinesla svoje darove, pokazala lepote 

spreminjanja narave in pripravo na zimski počitek. 

Pomlad smo v našem vrtcu, moram priznati, že komaj čakali, saj smo vedeli in upali, da nam ta letni čas prinaša 

veliko lepega. Več smo se lahko posvetili prebujajoči naravi, hodili na številne sprehode, se naučili in spoznavali 

nove in nove spremembe v našem lepem okolju. Vsak lep dan smo izkoristili za opazovanje le te, jo pokušali čim 

bolj doživeti. Še posebej nam je bil všeč hribček, poln kot sonce sijočih trobentic in kmalu za tem nas je narava 

obdarila s prelepimi cvetočimi drevesi, regratom, pomladnim cvetjem, petjem ptic ...vse to smo v igralnicah še 

enkrat podoživljali na veh vzgojnih področjih. 

Pomladni meseci pa so tudi meseci in dnevi, ko se še posebej spomnimo in se jim poskušamo zahvaliti za vse lepo 

in dobro - to so naše drage mamice. Zato smo se letos odločili, da jim še posebej pripravimo presenečenje s 

prireditvijo ob njihovem prazniku z naslovom » Jaz pa grem na zeleno travco...«. Pridno smo vadili pesmice, 

deklamacije, ples in celo dramatizacijo (Volk in sedem kozličkov).  Sodelovali smo tudi s plesno točko na šolski 

prireditvi ob materinskem dnevu. 

V začetku meseca aprila so se otroci starejše skupine 

udeležili tekmovanja v teku v okviru šolskega 

športnega dne, kjer so se pomerili z vrstniki iz vrtca v 

Cirkulanah in pritekli dve zlati medalji, pri deklicah 

Teja K., pri dečkih Marcel K. – čestitke! 

Ker pa v vrtcu ni nikoli dolg čas ob številnih 

dejavnostih, ki jih izvajamo vsakodnevno, čas hitro 

beži in že je napočilo praznovanje velike noči. Otroci 

zelo radi ustvarjajo na to temo, izdelovali so različne 

košarice, piščančke , petelinčke, zajčke, barvali jajčka. 

V mesecu maju, pa smo se veliko gibali v naravi, tekali, 

skakali, lovili, igrali na zunanjem igrišču, žogali in tako skrbeli za naše zdravje in boljše počutje.                                                        

                                                                                                                                         Zapisala vzgojiteljica Slavica Vindiš 
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ŠPORTNE NOVIČKE  TEGA LETA … 

 

ZAČNI MLAD, TEKMUJ POŠTENO 

Prva izvedba projekta "Začni mlad, 
tekmuj pošteno" na OŠ Cirkulane-
Zavrč, s katerim smo obeležili 
Evropski teden športa, je več kot 
uspela. Namen akcije je promocija 
teka, gibanja na sploh, fair-playa in 
tudi boj proti dopingu. Poleg 
Atletske zveze Slovenije in OKS je 
projekt podprl tudi Unescov urad za 
boj proti dopingu. Učenci so bili nad 
programom navdušeni in tek, kot 
glavna dejavnost projekta, jih je vse 
skupaj prevzel. Še posej zato, ker sta 
jim ga tako srčno predstavili gostji 
prireditve, atletinji in bivši učenki 

šole, Veronika in Doroteja Domjan. Znani in zelo uspešni atletinji sta učence ogreli in skupaj z njimi odtekli 
najprej ogrevalni krog in potem še šprint na 100 m. Učence sta naučili tudi atletske abecede, delili z njimi 
svoje izkušnje in jim podali spodbudo, da si zastavijo cilje in jim sledijo. Skupaj z vrtcem je bilo na obeh 
lokacijah šole aktivnih skoraj 400 tekačev. Zelo všečna je bila tudi predstavitev pravil fair-playa, ki so jih 
prebrali predstavniki vseh oddelkov in le ta morajo postati vodilo vseh nas tudi izven športnih igrišč. Učenci 
so še dolgo po prireditvi poskakovali in se veselili novih tekaških užitkov. 

Vodja projekta: Mitja Vidovič, prof. ŠPO 

ZLATKOV POKAL 2016 

V mesecu septembru se vsako leto na OŠ Leskovec odvija nogometni turnir, memorial za 

Zlatkov pokal. Tekmovanje je posvečeno tragično preminulemu nekdanjemu učencu OŠ 

Leskovec Zlatku in se je letos izvedlo že 43. zapored. Na turnir so povabljene ekipe iz 

haloškega območja in sosednjih hrvaških šol. Letos se je tekmovanja udeležilo 6 ekip (OŠ 

Leskovec, OŠ Videm, OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Podlehnik, OŠ Lepoglava in OŠ Višnjica), 

ki so se najprej pomerile med seboj v dveh predtekmovalnih skupinah. OŠ Cirkulane-Zavrč 

je v svoji skupini zasedla 2. mesto, kar je pomenilo, da se je v zadnji tekmi pomerila za 3. 

mesto. Nasprotnik je bil OŠ Podlehnik. Kljub boljši igri in več priložnostim je ekipi naše 

šole uspelo streti nasprotnika šele po izvajanju kazenskih strelov. Tako se je ekipa v postavi 

Nino Kokol (kapetan),  Lukas Titan (vratar), Segal Levanič, Mai Mlinarič, Žan 

Spevan, Tomi Kolednik, Mitja Hrnčič, Žan Hrnčič, Nejc Vesenjak, Jaka Domjan in 

Rok Kelc Vnuk veselila končnega priznanja za 3. mesto. Pokal za 1. mesto je prejela ekipa 

OŠ Videm. Naša ekipa je tudi letos prikazala zelo dobro igro, kar nas navdaja z optimizmom 

pred jesenskimi nogometnimi tekmovanji. Predvsem pa smo bili veseli lepega športnega 

dogodka in druženja s prijatelji iz sosednjih šol. 

Mentor: Mitja Vidovič, prof. ŠPO 
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Medobčinsko prvenstvo v jesenskem krosu - Videm 2016 
 

V množici prireditev za otroke na 
Ptujskem je v Tednu otroka potekal 
tudi jesenski medobčinski kros na 
Vidmu pri Ptuju. Sreda, 5. 10. 2016 
je bil sicer hladen, a lep sončen dan, 
dan ko so poleg otrok svoj dan 
praznovali tudi učitelji. 
Učenci OŠ Cirkulane-Zavrč so bili 
med vsemi šolami s 45 
udeleženci najštevilčnejša ekipa, 
kar je najverjetneje posledica 
uspeha akcije Začni mlad, tekmuj 
pošteno, kjer so se učenci 
množično navdušili nad tekom.  
Najbolj so izstopale tri učenke, ki so posegle po kolajnah. Prvo je s tretjim mestom osvojila učenka 
5.a razreda, Julija Maučič. Pri učenkah 7. razredov smo osvojili kar dve kolajni. Drugo mesto je 
osvojila Kaja Slapničar, tretje pa Nuša Štumberger. 
Zelo blizu stopničk pa sta bila učenca Viktor Pravdič in Lion Kokot s 5. mestom.  

 
Mentorja: Mitja Vidovič, Dejan Vilčnik 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI NA TREH KRALJIH 2016 

Po skoraj desetih letih smučanja na Voglu, so se učenci 6. razredov letos prvič učili smučanja v okviru šole v naravi 

na smučišču Trije Kralji na Pohorju. Med 19. in 23. decembrom 2016 je bilo na vrhovih Pohorja izjemno lepo in 

sončno vreme, medtem, ko je bilo v dolini ves čas hladno in megleno. Učenci so skupaj z učitelji smučanja, Dejanom 

Vilčnikom, Mitjo Vidovičem in Katjo Predikaka, zelo dobro izkoristili dobre vremenske in snežne pogoje. Če k temu 

dodamo še veliko prizadevnost učencev, potem ni presenečenje, da so kaj kmalu vsi učenci, skupaj jih je bilo 24, 

naučili smučati in uporabljati vlečnice, čeprav je velika večina med njimi bila popolnih začetnikov. 

Učenci in učitelji OŠ Cirkulane-Zavrč 

       

 

 

 

 

Nino Kokol iz 9. a razreda je zastopal šolo na področnem prvenstvu v namiznem 

tenisu, 1. 2. 2017, in v predtekmovalni skupini dvakrat zmagal ter se uvrstil v osmino 

finala.  Na koncu je osvojil 6. mesto izmed 24 tekmovalcev, kar je za prvo udeležbo 

na tekmovanju res izjemen uspeh. Čestitke vsestranskemu športniku Ninu, ki šolo 

zastopa tudi na drugih športnih tekmovanjih, predvsem pa v nogometu. 

Športni pedagogi OŠ Cirkulane-Zavrč 
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Blaž Kopša še naprej med najboljšimi telovadci 

V sredo, 30. novembra 2016 je na OŠ Dobrova pri Ljubljani potekalo državno 

polfinale v akrobatiki za osnovne šole. OŠ Cirkulane-Zavrč je zastopal naš 

telovadec, Blaž Kopša, ki gimnastiko trenira že dve leti. Blaž je letos prestopil 

v višjo kategorijo in nastopa z dve leti starejšimi učenci. Kar pa ga ni ustavilo, 

da ne bi dosegel odličen rezultat. Blaž je dobro izvedel obvezno in tri izbirne 

prvine in prejel povprečno oceno 9,6, kar je zadostovalo za končno 13. 

mesto izmed 55 tekmovalcev v kategoriji, skupaj jih je nastopilo okoli 250. 

Finale državnega tekmovanja je zgrešil za eno mesto.   

Blaž kaže konstanten napredek in lahko se nadejamo še več odličnih 

rezultatov, saj bo letos šolo zastopal še na tekmovanju v skokih z male 

prožne ponjave in orodni gimnastiki. Gremo Blaž! 

Mentor: Mitja Vidovič, prof. ŠPO 

 

Praktični del kolesarskega izpita 2017 

Učenci 5. b razreda so,  21. 4. 2017,  po končanem teoretičnem delu, opravljali še praktični del 
kolesarskega izpita. Vsi  so uspešno opravili izpit. Gospa ravnateljica, Suzana Petek,   in ocenjevalna 
komisija, g. Slavko Pravdič, ga. Lidija Domjan, g. Robert Ovčar,  g. Zvonko Pravdič, ga. Bojana Predan, 
ter mentorica Sonja pa učencem želimo varno in srečno vožnjo. Učenci so bili veseli daril, ki jih je 
podaril Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Zavrč. Hvala tudi za podarjeno  kolo. 

Sonja Majcenovič, mentorica prometne vzgoje 

                          

 

PROJEKT SIMBIOZ@ GIBA NA OŠ CIRKULANE-ZAVRČ 

V okviru le tega so organizirane številne vadbe za vse generacije po vsej Sloveniji. Na Osnovni šoli 

Cirkulane-Zavrč, kjer smo lansko leto prejeli naziv Simbioza šola, smo se odločili že drugo leto zapored 

povabiti goste k uram športa in Zdravega življenjskega sloga. To so lahko bili babice in dedki, starši, tete, 

strici, starejši bratje in sestre, sosedje, prijatelji. Vabljeni so bili vsi, ki jim je všeč slogan  

»Gibanje je življenje in življenje je gibanje«. 
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Področno šahovsko tekmovanje OŠ v Spuhlji - 

                                       posamezno                                                  ekipno 

                 

                4. mesto- Matej                           5. mesto- Nuša                          3. mesto- Nuša, Mateja, Andreja  

Decembra 2016 smo bili na področnem šahovskem tekmovanju OŠ v Spuhlji – posamezno.                                                                             

Sodelovalo je 129 šahistov. Medalje so zasluženo dobili naši učenci-šahisti:                                                                               

- v mlajši kategoriji dečkov, kjer je bilo 25 šahistov, se je Matej Kokot uvrstil na 4. mesto;                                

- v srednji kategoriji deklic je igrala Nuša Arnejčič in pristala na 5. mestu;                                                              

- v kategoriji starejših deklet sta Mateja Golc in Andreja Štumberger pristali na 3. in 6. mestu.           

Mateja se je tako uvrstila na državno tekmovanje, kjer si je izborila 36. mesto.                                                                                                                            

Februarja 2017 smo se spet udeležili področnega šahovskega tekmovanja OŠ v Spuhlji – tokrat ekipno. 

Dečki v srednji kategoriji so pristali na »nehvaležnem« 4. mestu, dekleta v kategoriji do 15 let pa so 

dobile pokal za odlično 3. mesto. Z dobro voljo gremo naprej!                                                                          

Šahovski pozdrav!                                                                                                  Mladi šahisti OŠ Cirkulane-Zavrč 

 

Pohod mladih planincev v 

Bistriški vintgar 

V soboto, 15.10.2016, smo izpeljali 

prvi planinski izlet v novi sezoni. 

Podali smo se v slikovito dolino, ki 

jo je ustvaril potok Bistrica. Tok 

potoka je na nekaterih delih precej 

miren, pa spet drugje zelo razigran. 

Neokrnjeno naravno okolje je v tem 

jesenskem času odeto v čudovite 

barve. Na poti smo si ogledali kar 

nekaj znamenitosti: rimski 

kamnolom, slap Bistriški Šum, 

ruševine nekdanjih mlinov. Podali 

smo se tudi na vzpetino, kjer se nahaja Ančnikovo gradišče, to so ostanki poznoantične in 

zgodnjesrednjeveške utrdbe iz 4. stoletja.  Ležijo na nadmorski višini okoli 750 m, kar seveda pomeni, da 

se od tam ponujajo lepi razgledi na okoliške kraje.                                        

Ivo Zupanič 
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MNOŽICA OBISKOVALCEV PRAZNOVALA DAN ŠOLE IN DAN ZEMLJE 

Za nami je 10. Pohod prijateljstva OŠ Cirkulane-Zavrč, ki je potekal v soboto, 22. aprila 2017. 

Presegel je vsa pričakovanja, saj je blizu 1500 obiskovalcev preživelo prečudovit dan. Idealno 

vreme za pohod, prelepa trasa pohoda od gradu Borl do Cirkulan, mini pohod za najmlajše, odlično 

pripravljen kulturni program ob dnevu šole in dnevu Zemlje s skoraj 200 nastopajočimi pred 

nabito polnimi tribunami so privabili ljudi od blizu in daleč. 

 

 

UTRINKI Z UNESCOVEGA TEKA NA PTUJU 

    

Najboljši športniki in športnice na OŠ Cirkulane-Zavrč 2016/2017 na 
Atletskem troboju z razredniki, ravnateljico in podeljevalcem medalj 
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ŠOLSKI PROJEKTI, AKTIVNOSTI, DEJAVNOSTI … 

 

MALI IN VELIKI PRIJATELJI V ZAVRČU IN CIRKULANAH 

V mesecu septembru so učenci 9. razreda na lokaciji Cirkulane in na lokaciji Zavrč pri pouku 
obiskali učence 1. razreda. Druženje smo izvedli v okviru projekta Mali in veliki prijatelji, ki ga 
na šoli izvajamo že več let, v okviru projekta Zdrave šole. Prvošolci so se druženja zelo 
razveselili, saj so vsi skupaj preživeli prijetno urico, v kateri so skupaj risali, se igrali in poslušali 
pravljico. Devetošolci so se družili s prvošolci skozi celo šolsko leto preko različnih  aktivnosti. S 
projektom želimo doseči kakovostnejše medsebojne odnose med mlajšimi in starejšimi učenci. 

          

 

Vodja tima Zdrave šole:  Darka Korošak Hazenmali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V petek, 30. 9. 2016, smo se štiri učenke iz OŠ 
Cirkulane-Zavrč z našo mentorico Karlo Domjan 
in z učenci drugih šol, odpravili na Malo 
Groharjevo likovno  kolonijo v Škofjo Loko. 
Najprej smo šli na ogled mesta, saj smo si morali 
izbrati motiv, katerega  smo narisali ali naslikali. 
Po izbranem detajlu ali delu ulice, smo se 
odpravili po material in potrebščine. Tudi majice 
smo dobili z logotipom kolonije. Dan je bil poln 
novih izkušenj, posebej za tiste, ki so bili prvič  in 
tudi vreme nam je bilo naklonjeno. 

Zala, Manuela, Meta in Mija  

 

 OKTOBRA 2016 smo imeli na obeh 
lokacijah šole naravoslovni dan 
STEKLOPIHAŠTVO. Obiskali so nas 
predstavniki iz podjetja LabTeh iz 
Ljubljane. Pokazali so nam različne 
tehnike oblikovanja stekla: valjanje, 
vlečenje, pihanje…  

Naučili smo se, da sestavine za steklo 
najdemo kar v naravi. Spoznavali smo 
kemijske in fizikalne lastnosti stekla 
ter  poklice v steklarstvu. Govorili smo 
tudi  o reciklaži stekla.  
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 Tehniški dan 

V četrtek, 24.11.2016, smo izdelovali božične okraske za 

Barbarni sejem. Tega dne smo se zelo veselili , saj smo 

vedeli, da ne bo pouka in bomo lahko več časa preživeli z 

razredniki. Zjutraj so nam le ti najprej dali navodila, nato 

pa smo se z nasmehom na obrazu lotili dela. Izdelovali 

smo voščilnice, pisane okraske, snežinke, snežake …Vsak 

razred se je zelo potrudil, iz zanimivih in kreativnih idej 

so nastali čudoviti izdelki. Ti bodo razstavljeni na 

Barbarnem sejmu. Tam jih bomo lahko kupili ali pa si jih 

samo ogledali. Zagotovo je bil ta dan učencem zelo všeč. 

 

Taja Potočnik in Daša Dizdarevič, 6.a 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN DAN SLOVENSKE HRANE 

V petek, 18. novembra 2016, smo obeležili dan 

slovenske hrane, s katerim smo želeli opozoriti ljudi o 

pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz 

lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti 

dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski 

zajtrk. 

Učencem smo postregli: črni kruh, maslo, med, mleko in 

jabolka lokalnih dobaviteljev. 

Namen in cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka: 

- izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru        
   prehranjevalnih navad, 
- poudariti pomen in prednost lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, 
- poudariti pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo, 
- splošno ozaveščanje učencev o pomenu zdravega načina življenja,   
  vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. 
 

Suzana Petek, ravnateljica 

 

V sredo, 4. 1. in v četrtek, 5. 1. 2017, smo na 

obeh šolah imeli predstavitev  projekta 

»Raketa v garaži«. Šolarjem zadnjih dveh 

razredov in njihovim staršem je mladinska 

pisateljica Janja Vidmar predstavila Talum, 

njihove  izdelke in tehnične poklice s področja 

strojništva, metalurgije ter elektrotehnike. 
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V četrtek, 27. 

oktobra 2016, 

smo učenci 

in delavci 

šole ter vrtca 

praznovali 

svoj praznik, 

dan šole v 

Zavrču. 

Obeležili smo ga s kulturno prireditvijo z naslovom Svet, v katerem želim živeti. Z Malim 

princem smo skozi prireditev spoznali, da se  v njem se skriva mnogo življenjskih resnic, 

na katere ljudje v vsakdanjem vrvežu pozabljamo. Z odraščanjem nas slepijo napake in 

strasti, zato ne znamo gledati s srcem, drug od drugega smo zelo oddaljeni.  

 

BOŽIČKOVA DELAVNICA IGRAČ 

   

Pisma smo BOŽIČKU pisali in ga dolgo čakali. Ko je le prišel, smo mu pomagali, da stvar hitreje je stekla. 

Vsi smo nekaj pričakovali. Možaku smo vsi pri tem pomagali. Šolsko dvorano smo s  prazničnim duhom 

preželi in se z Božičkom prelepo imeli. Vsak dobil je svoje darilo in lepih želja obilo. Joj, da bi naslednje 

leto spet tako hitro minilo. Spet prišlo bo novo darilo … 

 

December ali gruden je dvanajsti mesec gregorijanskega koledarja. Folklorniki mu rečemo tudi 
»veseli december«, saj ga polnijo številni prazniki in ljudski običaji. 

V tem prazničnem mesecu folklorniki iz Zavrča že nekaj let obiskujejo varovance Doma starejših 
občanov Tezno Maribor. Tudi letos so se 16. 12. 2016 odpravili k njim. Z bogatim kulturnim 
programom smo jim popestrili dan. Zaplesali so, zapeli, ravnateljica Suzana Petek pa je 
dogajanje zaključila z lepimi in toplimi besedami.  

mentorica Janja Solina Črnivec 
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Za nami je nepozaben norčavi pustni čas. Nanj smo se pripravljali na 

tehniškem dnevu, kjer smo si izdelali kostume in rekvizite. Letos smo se 

udeležili kar dveh pustnih povork. Po tradiciji v Cirkulanah in letos prvič v Zavrču. Vsi smo pri delu in 

maskiranju uživali in spet dokazali, da smo polni domišljije. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prireditev ob materinskem 

dnevu v mesecu marcu 2017 

smo na obeh lokacijah posvetili 

vsem mamicam, babicam, 

sestricam, bratcem, atijem, 

dedkom … Pripravili smo 

glasbeno pravljico »Kdo je 

napravil Vidku srajčico«. Skozi 

besedo, glasbo in ples so otroci 

pokazali, kako jih imajo radi in se 

jim tako, na otroški način, 

zahvalili za vso njihovo ljubezen, 

nežnost, potrpežljivost in skrb, 

ki jim jo dajete. …razdajate. 

 

 

 

 

 

Ob kulturnem prazniku smo se 

poklonili slovenski kulturi. Vile 

rojenice so napovedale usodo 

dečka, rojenega v Vrbi; 

napovedi le-teh so se 

uresničile. Deček je zrastel v 

učenega moža in otroci  so ga 

imeli zelo radi. V srcu je nosil 

pesmi, ki jih je pisal. Ni ostal 

znan po svojih dejanjih, po 

svojih srčnih pesmih pa se ga 

še danes    vsi spominjamo.  
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OŠ Cirkulane-Zavrč, lokacija Zavrč, se nahaja 

v vinorodnih Halozah tik ob meji s Hrvaško. 

Zaradi hribovitega področja je še vedno 

potrebno nekatera dela opraviti brez sodobne 

mehanizacije, kar je lepa priložnost za 

prijetna druženja mladih in starejših.  

Vsa ta opravila, ki so jih opravljali predvsem 

nekoč, pa mladi folklorniki radi povzamemo v 

svojih spletih. Letošnja postavitev je govorila 

o košnji. Za veliko košnjo na prostranih travnikih je moral kmet najeti kosce in tudi 

dekleta so rada prihajala sušit seno, ker je bilo pri delu obilo veselja, petja, zabave… 

 

Osmošolci so se pod mentorstvom učiteljev Janje Solina Črnivec, Izidorja Gnilška, Karle Domjan in Suzane 

Petek udeležili osrednje prireditve projekta mladih »Spoznavamo države Evropske unije«, ki je potekala 

pred Mestno hišo na Ptuju. Tam je 28 osnovnih in srednjih šol predstavilo eno izmed članic EU. Kot je v 

navadi že od začetka projekta, naša šola predstavlja državo Grčijo. Letošnja tema so bile najlepše/najbolj 

znane pravljice te dežele. Na naši stojnici so si radovedni obiskovalci lahko ogledali raznolike plakate na 

temo grških bogov, junakov, zgodb ali mitov, sliko postavnega Orfeja  in lepotice Evridike, maketo grškega 

gledališča ter zloženke, kjer so bile predstavljeni najpomembnejše zgodbe iz stare Grčije. Osmošolci so 

zaplesali sirtaki, na harmoniki pa jih je spremljal Jure Bezjak.  

Suzana Petek in učitelji spremljevalci 

  

 

 

 

 

Theterspiele v Varaždinu 

Letos smo se z učenci izbirnega predmeta nemščina na lokaciji Zavrč (7., 8. in 9. razred) ponovno 

udeležili mednarodnih gledaliških iger v nemškem jeziku v Varaždinskem narodnem gledališču. 

Igre organizira že štirinajst let OŠ Vidovec, Hrvaška. 

Naša skupina “Totale Anfänger” je tokrat s prirejeno igro “Die Bremer Stadtmusikanten” že 5. 
leto zapored 1. 4. 2017 zastopala našo šolo in bila edina slovenska skupina na tem tridnevnem 
gledališkem festivalu. Prav posebej smo veseli, da so se nam pridružili tudi trije naši bivši učenci 
– Nika Fijan, Vanesa Furjan in Alex Žnidarič.  

Mentorici: Terezija Štumberger in Vesna Koren 
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12. OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

 

V torek, 9. 5. 2017, smo v Cirkulanah gostili kar 210 četrtošolcev, ki so se  pomerili v  prepoznavanju, 
preprečevanju in odpravljanju posledic vsakodnevnih nevarnih situacij.  Pokazali pa so tudi, kako 
spretni so in kako dobro jim gre od rok timsko delo. Tekmovalo je kar 21 ekip učencev 4. razredov iz šol 
iz območja PP Ormož, PP Podlehnik in PP Gorišnica, pridružili so se nam tudi sovrstniki iz Bednje na 
Hrvaškem. Našo šolo so predstavljali učenci 4.a in 4.b z mentoricama. 

Predstavitev ljudskih glasbil 

Za četrtošolce na cirkulanski lokaciji in četrto in 
petošolce na završki, je učitelj Ivo tudi letos 
pripravil predstavitev ljudskih glasbil. O njih se 
učimo tudi pri glasbeni umetnosti. Predstavil 
nam je različne piščali, trstenke, drdro, lončeni 
bas, ragljo… Ljudska glasbila so narejena iz 
naravnih materialov – največkrat iz lesa, 
lončevine, lubja, vrvice in drugih razpoložljivih 

gradiv. 
Zelo zanimiva je bila zgodba o nastanku 
Panove piščali. Govori o polbogu Panu iz 
starogrške mitologije, ki je bil na pol koza na pol 
človek. Izvedeli smo tudi, da imamo v Halozah 
čisto našo glasbilo, ki se mu reče haloška 

žvegla. Na to glasbilo smo lahko še posebej ponosni. 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

V podaljšanem bivanju upoštevamo želje, 

interese, potrebe otrok. Raziskujemo,  

ustvarjamo, velikokrat uporabljamo 

odpadni material in naredimo kakšen nov 

izdelek. Trudimo se biti  vestni  pri                             

opravljanju domačih nalog. Pridobivamo in 

se učimo različnih spretnosti in veščin. 

Učenci OPB iz lokacije Zavrč 
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OGLED BEDRAČEVE IN PINTARJEVE KMETIJE 

 V torek, 25. 5. 2017, smo učenci 4. in 5. 

razredov šli na ogled dveh kmetij. Najprej 

smo obiskali kmetijo Bedračevih, kjer 

imajo kar 75 koz in nekaj mladičkov. 

Prijazna gospodinja nam je razkazala 

hlev, pašnike  ter prostor, kjer molzejo 

koze. Ponudili so nam domače izdelke iz 

kozjega mleka, ki so bili zelo okusni. Na 

koncu smo lahko božali koze. 

 Potem smo šli  peš do kmetije 

Pintarjevih, kjer smo si ogledali ovce. Na 

kmetiji imajo približno 20 ovac. 

Gospodinja nam je dovolila, da smo pobožali enega izmed mladičkov.  Nekaj zanimivosti o Društvu 

rejcev drobnice Haloz nam je povedal predsednik tega društva gospod Ivan Hemetek. Gospodinja pa nam 

je pokazala ovčjo dlako in razložila, kako iz nje dobimo volno. Ob koncu so nas še prijazno postregli s 

sokom in piškoti. Ta dan je bil za nas zelo poučen in poseben, imeli smo se res lepo. 

Mateja Hrnčič in Katja Emeršič, 4.a  

 

PRVA RAZSTAVA LIKOVNIH DEL METE TEŽAK 

Slikam in rišem že, odkar pomnim. Najrajši slikam s 

tempera barvami ali rišem s svinčnikom. Rada slikam 

portrete ljudi, ki jih vidim na fotografijah. Letos sem se 

udeležila delavnic akademske slikarke Tjaše Čuš na Ptuju in Male Groharjeve likovne 

kolonije v Škofji Loki. Obiskujem tudi likovni krožek, ki ga vodi učiteljica likovne 

umetnosti, Karla Domjan. Na šoli je pripravila mojo prvo likovno razstavo. 

                                                                                                                               Meta Težak, 6. b 
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LITERARNE DROBTINICE …  

SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI ... 

 

»NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET« 

Ko razmišljam o svetu, v katerem bi rada živela, 

mi misli odtavajo najprej v svet, v katerem sedaj 

živimo. Današnji svet je poln prevar, nezaupanja, 

sovraštva, ljubosumja in posledično nasilja, vojn, 

depresije, uživanja drog itd. Takšna je na žalost 

podoba današnjega sveta.  

Seveda pa so na svetu tudi lepe, dobre, pozitivne 

reči. Veliko ljudi se v različnih organizacijah po 

svetu trudi, da bi bilo ljudem boljše in lepše.  Vse 

več ljudi se zaveda, da je  največ vredno veselje in 

zadovoljstvo.  

Želim si živeti v svetu, v katerem bi bili vsi 

svobodni. V svetu, v katerem bi lahko tudi ponoči 

šli brez strahu na sprehod in v katerem bi bilo več 

ljubezni, spoštovanja, razumevanja do sočloveka, 

enakosti…  

Mateja Golc, 9.a 

Velikokrat razmišljam o svoji prihodnosti. 

Današnji svet je poln nasilja, nepoštenosti, 

neenakopravnosti. V takšnem svetu si ne želim 

živeti. Boli me, ko vidim, da danes priden in 

pošten  delavec izgublja na veljavi.. 

Želim si takšen svet, v katerem se bom lahko s 

svojo družino, s svojimi otroci svobodno 

sprehajala po mestu in ne bom razmišljala o 

nevarnostih, ki prežijo name. Želim si, da ne bi 

zaradi »časovne stiske« pozabila na ljudi, ki jih 

bom imela najraje. Velikokrat razmišljam tudi o 

tem,  ali bi bil svet brez denarja morda lepši. 

Je morda za današnje stanje po svetu kriva 

finančna kriza in brezposelnost? Ali morda 

pehanje za materialnimi dobrinami? 

Andreja Štumberger, 9.a 
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MOJE HALOZE 

  Gorice, gozdovi, njive, travniki… Prepoznate ta kraj?  To so moje Haloze! 

  Ko se zjutraj zbudiš, ti prepevajo ptice in klopotec rožlja. Ko pogledaš skozi okno, te pozdravi sonce. 

Kmalu za tem pa pridivja veter, da listi plavajo po zraku. Uživam, ko jih opazujem, zdi se mi, kot da je vse 

oživelo. Kamor grem jaz, gre z menoj tudi ta prelepa narava.  

  Zato sem res srečna, da živim v Halozah! 

Teja Kolednik, 4. a 

Moje dobro delo v prazničnih dneh … 

Mojim domačim bom izdelala malo ročno darilo. Nela 

Starše bom osrečil z dobrim zajtrkom. Nik 

Malo bom počistil in pospravil. Žan 

Mami bom pomagal in ji prinesel sok in najljubšo hrano. Sebastjan 

Svojemu bratcu bom pomagala, da bo zdrav. Tamara 

Nahranila bom psa, starše pa bom osrečila s kakšno šalo. Eva 

Babici bom narisala risbo in ji s tem povedala, da jo imam rada. Tjaša 

Zapisali učenci 5.a razreda 

 

ZIMSKA 

 

Poglej skozi okno beli sneg, 

poglej jelko našo okrašeno, 

pod njo pa jaslice. 

 

Božična miza je polna dobrot, 

veselja je vsepovsod. 

Otroci se veselijo in si daril želijo. 

 

Božiček prihaja v našo vas, 

obdaril bo tudi nas, 

mogoče se ustavi celo pri vas. 

 

Nina Košak in Lara Hercog, 6.a 

 

 

 

 

 

Moja prijateljica Katja 

 

Prijateljstvo mi pomeni 

vse, 

ko Katja potolaži me. 

Prijatelj ti vedno zaupa in 

nikoli ti čela ne guba. 

 

Pravi prijatelj mora imeti 

to, 

kar sam si želiš zelo. 

Katja je prijateljica, 

ki zame vse ima. 

 

Všeč mi je zelo,  

da najino prijateljstvo res 

je lepo. 

Prijatelj ti pomeni vse,  

če le dobro razumeš se. 

 

Mateja Hrnčič, 4.a 

 

 

 

 

 

 

Prijatelj je … 

tisti, s katerim se 

nikoli ne skregaš, ti 

pomaga pri pouku, s 

katerim se vedno 

igraš, ga imaš rad, ti 

veliko pomeni.                            

Lana Brlek, 3.a                                                                                                
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KNJIGA ZA KNJIGO – TRŽNICA IZMENJAVE KNJIG 

 

Odpri knjigo in knjiga bo odprla tebe. 

Knjiga je in vedno bo. 

Izrečeno odleti, napisano ostane. 

Lepo je deliti, a še lepše podariti. 

 

 

 

 

 

NOGOMET 

KO PRIDEM NA STADION, 

VSE VRTI SE OKROG NOGOMETA KOT AVION. 

IMAMO SE LEPO, VSI NAVIJAMO 

IN NIKOGAR NA CEDILU NE PUŠČAMO. 

SKUPAJ IGRALCE MI SPODBUJAMO 

IN SE ZARADI NJIH VČASIH TUDI STEPEMO . 

 

NAVIJAM JAZ, NAVIJAŠ TI, 

ZATO NE IZIVAJ ME TI. 

DA BOMO VSI NEKAKO IZGLEDALI 

IN PROSIM BREZ NEKAKŠNEGA »KONTRIČA«, 

RAJE VSI NAVIJAJMO ZA MODRIČA . 

 

KOT IGRALEC IMAM VELIKO MOŽNOSTI, 

A BREZ DELA NE MORE NIHČE ZASLUŽITI. 

ZATO BOM VZTRAJAL IN TRENIRAL, 

DOKLER NE BOM ZA PRIHODNOST ZABIJAL 

IN POKALOV IMEL TOLIKO, DA BOM JIH LAHKO ŽE 
RAZBIJAL. 

 

JAKA DOMJAN,   7. B 

»Green dragonsi« 

»Green dragonsi« smo zvesti navijači, 

svoje ekipe nikoli ne bomo zapustili, 

svoje ekipe nikoli ne bomo izdali, 

ker nam srce bije za zeleno-beli dres. 

 

Ne navijaj za vijolične, 

Ker so nesposobni, mislijo, da so dobri. 

Dobri so samo zato, ker jedo 

vitamine, proteine, poživila. 

 

Naše zastave kar same plapolajo. 

Žoga kar sama gre v nasprotni gol, 

naši igralci so najboljši! zato navijaj 

               za našo OLIMPIJO!!! 

                             Šalalalalalalala OLIMPIJA!!!! 

 

                                                          Luka Kokot, 7.b 
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IZLET V LJUBLJANO  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  IZLET V LJUBLJANO 
 
 
                                           V četrtek, 25. 5. 2017, smo se odpravili na zaključno ekskurzijo                     

V Ljubljano. Vozili smo se zelo dolgo in mi je prispeli smo najprej na 

Kongresni trg. Tam je bil sejem Pike Nogavičke in naš prvi cilj, Muzej iluzij. V muzeju je bilo veliko 

sob, ki so bile vsak po svoje zanimive, a najbolj mi je bil všeč wortex tunel. Naš drugi cilj je bil 

McDonald’s, pred njim pa smo si med potjo ogledali Cankarjev dom in Parlament. V McDonald'su 

mi je bil najboljši borovničev smuti. Z vzpenjačo smo se povzpeli na Ljubljanski grad. Tam smo 

se pogovarjali o preteklosti gradu, ki je bila zelo poučna. Ekskurzija je bila zanimiva, ampak je 

prehitro minila.  

Anej Prejac, 4.b  

 

 Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2016/17 je                                      

OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI.                                                    

Tudi v 4. a smo se o tem pogovarjali in izrazili naslednje želje …  

Ela Obran: Da bi vsi ljudje imeli dovolj hrane, da bi bila dobra plesalka in 

nogometašica. 

 

Andraž Petrovič: Da na svetu ne bi bilo vojn, da okolje ne bi bilo onesnaženo in da bi postal pilot. 

 

Lan Strelec: Da bi vsi imeli dovolj denarja, da bi bil dober nogometaš. 

 

Tim Topolovec: Da bi vsi imeli tople domove, jaz pa bi rad igral pri Barceloni. 

 

Ana Gašparič : Da bi vsi ljudje imeli dovolj hrane in čiste vode, da bi se v družini vsi imeli radi. 

 

Žan Brodnjak: Da bi vsi imeli domove, da bi bil dober nogometaš. 

 

Maja Hercog: Da bi vsi imeli dobre starše, da bi imela veliko prijateljev. 

 

Anže Jerenec: Da bi bili vsi bogati, da bi bil imel veliko prijateljev. 

 

Žiga Štumberger: Da bi imel veliko prijateljev, da bi bil nogometaš, da bi bil svet brez vojn. 

 

Nina Prašnički: Da bi svet bil bolj prijazen, da bi  vsi bili bolj prijazni drug do drugega. 

 

Anže Feguš: Da bi vsi imeli dovolj denarja, da bi bil dober nogometaš. 
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LJUBEZEN 

Ljubezen ni občutek, je del življenja. Ljubezen ni igra, je resna stvar. 

Ne sme biti zaigrana, lahko je le prava. Brez ljubezni ni življenja, saj je ljubezen nekaj 
najlepšega na svetu. Ljubiš lahko, kogar želiš, noben ti tega ne more preprečiti, saj to je 
ljubeznologija, ki pride vate in te zajame. Brez ljubezni si nesrečen, z ljubeznijo pa 
najsrečnejši človek. 

Zoja Domjan, 7. b 
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ČAS CELI RANE ... 
 

Tisoč občutkov, 
le eno ime. 

Vedno, ko ga slišim, 
začara me. 

Že mesec dni vem, 
da nisem mu všeč, 

a vse, kar reče, je dovolj, 
da upam na vedno več! 

Znova in znova 
bolečina v srcu. 

Vedno ista obnova, 
a upanje zadnje umre. 

Tudi jaz imam sanje, 
le da on ne ve zanje. 

Skrivam jih zase, 
v srce zapiram 

za vse večne čase. 
 

Upam in upam, 
čakam in čakam, 

skoraj že obupam, 
pa nič ne dočakam. 

Nekaj mesecev je minilo, 
vmes se je marsikaj pozabilo. 

Pozabila sem tebe in tvoje obljube, 
zame so le še spomini in čas IZGUBE. 

Zdaj vem, da upanje še vedno obstaja - 
tudi zame. 

In res je tako, kot pravijo: 
»Čas zaceli vse rane.« 

Žnidarič Tina, 8. b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CESTA 
 
Cesta je zvita kot kača, 
ki se spretno obrača. 
Po njej vsi drvijo, 
celo vas in mesto obnorijo. 
Na njej so tovornjaki, 
avtomobili in kolesa, 
ampak veliko jih nažalost gre tudi v nebesa. 
Vse več na njej je nesreč - 
trenutek, ki je za slehernega najbolj boleč. 
 

Kaja Žnidarič, 8. b 

 
LJUBEZEN 
 
Ljubiti je najlepše, 
Je najboljši občutek, 

Ujeti v sanjah ljubezni. 
Belini sveta, 
Ej, misel na poročni dan - 
Zaročenca ljubita se do konca sveta. 
Ej, saj to je najlepše, 
Na svetu veže nas LJUBEZEN. 
                                                        
Lea Kelc Vnuk in Tadeja Gavez, 8. b 
 
 
 

Pomlad 
Pomlad je prelepa, 
rože cvetijo, 
lepo dišijo. 
 
Spomladi sonce sije, 
čebele brenčijo 
in rože dišijo. 
 
Lepota pomladi, 
vsa dišeča in lebdeča, 
spet dočakali smo te radi. 
                                                                                  
Lea Kelc Vnuk, 8. b 
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LIKOVNI IZDELKI NAŠIH UČENCEV … 

 

 

 

 

 

 

 

Viktor pravdič, 5.b 

 

 

 

 

 

 

Ema Šestanj, 7.b 

 

  

 

 

 

 

 

 

Žan Hrnčič, 9.b 
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RAZGIBAJMO MOŽGANČKE …  

Uganke za naše najmlajše … 

 
Na eni nožici  

stojijo v gozdu ti možici. 
Širok klobuk so si na glavo 

dali, 
čeprav so v senci si svoj 

dom izbrali. 
 

 
Beli zobje 

pa še črni so vmes, 
trebuh raztegne, 
te vabi na ples. 

 
Drobcena biba 

se v noči potepa, 
z majhno svetilko 

sem in tja leta. 

 
Kdo pa je ta, kdo pa je ta, 

ki prede brez prediva? 
In vsako jutro brez vode 

na pragu se umiva. 

 
Nimajo kril, pa po nebu 

letijo. 
Zdaj so prav gosti, 

zdaj spet se zgubijo. 
Svetli so zjutraj, zvečer 

žareči, 
v soncu prijazni, 
v nevihti preteči. 

 

 
Zlahka na eni nogi stoji, 

ko žabe v mlaki lovi. 
Na dimniku gnezdi najraje, 

jeseni leti v južne kraje. 

GOBE, HARMONIKA, KRESNIČKA, MAČKA, OBLAKI,ŠTORKLJA 

Pa še za malo starejše … 

IZPOLNJEVANKA 

 

 

 

 

 

 

 

Iz črkovnih skupin AN – AR – AT – BR – ČL – EK – ID – JE – KA – KI – KO – NA – NG – NO – ON – OV – PE – RS – SL – 

ŠK – UG – ZA – ZA – ŽA sestavi osem besed kot jih zahtevajo spodnji opisi:  

1. nadev iz zmletih lešnikov   5. glavno mesto Kitajske 

2. panoga, stroka   6. ekran 

3. spaka     7. bitje, ki je sposobno misliti in govoriti 

4. kraj pri Tolminu    8. kleščam podoben prvi par nog pri nekaterih rakih 

 Na označenih mestih dobite, brano vodoravno, pripomoček pri reševanju križank 

1       
2       

3       
4       

5       
6       

7       

8       
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Kaj želim postati? (5. c) 

 

Postati želim dreserka konj, ker me to delo osrečuje in zelo rada delam z živalmi.     

NEJA KELC 

Želim si postati prodajalec živali, ker me živali zelo zanimajo in ker se o njih lahko 

veliko naučiš.    ALEN KRIŽNJAK  

Postati želim živinozdravnica. Rada imam živali, zato jim hočem pomagati.              

MAJA ZAVEC  

Postati želim poklicni nogometaš ali pa policist, ker me ta dva poklica veselita. 

BLAŽ MILOŠIČ  

 

Jaz si želim postati zdravnik. Ta poklic me navdušuje zato, ker rešuje življenja. Je zelo 

lep in zanimiv poklic. NIK ARBEITER 

Želim si postati prodajalka. Zato, ker bi rada prodajala različne stvari.  

NINA KRANJC 

Rad bi postal avto-električar, saj me popravljanje  in montiranje stvari v avtu zelo 

veseli. NIKO ZAMUDA 

Postati želim veterinarka, ker imam rada živali in bi jim rada pomagala.                    

LANA STRELEC 

Jaz si želim postati električar. To sem si izbral zato, ker me veseli elektrika.               

TILEN KOLEDNIK 

Želim si postati dreserka konj in sicer zato, ker mi konji veliko pomenijo. Konje lahko   

jahamo in z njimi preživljamo veliko našega časa. LARA ŽULA    

 
Urednica časopisa: Petra Purgaj 
 
Zbiranje gradiva: oba vrtca, razredna in  predmetna stopnja OŠ Cirkulane-Zavrč 
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