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UVODNIK 
 

     SPOŠTOVANI BRALCI ŠOLSKEGA ČASOPISA! 
 

Ponovno lahko zapremo še ena vrata. Vrata šolskega leta 
2021/2022. Letos smo ga preživeli tako kot po navadi – v šolskih 
klopeh, na šolskih hodnikih, s prijatelji in sošolci. Za sabo puščamo 
čudovito leto, polno novih dogodivščin, projektov in izkušenj. 
Spoprijeli smo se z nekaterimi novim projek�, načr� in 
ak�vnostmi. Nekateri so se izkazali za kakovostne in jih bomo še 
nadgrajevali, nekatere morda opus�li. V letošnjem letu so naši 
učenci ponovno dokazali, da vedo tudi na nacionalnem nivoju 
poseči po plemeni�h odličjih, na kar sem zelo ponosna. V celo� 
so bili realizirani dnevi dejavnos� in ostale ak�vnos� v skladu z 
letnim delovnim načrtom. Učenci in otroci so uživali v šolah v 
naravi in se naučili veliko življenjskih stvari. Nastalo je veliko 
likovnih, literarnih in tehniških izdelkov, napisanih je bilo veliko pisem, naučenih in zape�h je bilo veliko 
pesmi, zreci�ranih veliko verzov. V letošnjem šolskem letu smo se ponovno lahko pokazali tudi vam, 
spoštovani starši, in na mnogih prireditvah zasijali v svoji najboljši luči. To je �sto, kar da šoli dušo. Tudi naši 
otroci iz vrtca in šole so se ob tem poču�li srečno in ponosno, in to je �sto, kar zares šteje. Ta trikotnik, ki ga 
tvorimo mi vsi skupaj. Šola ali vrtec ni le stavba, v kateri se učimo. Je naš drugi dom, v katerem tudi jokamo, 
se bodrimo in veselimo. Ob tem velja omeni� našo zadnjo prireditev ob dnevu šole, v kateri smo zasijali ob  
240 (+) 2 letnici prve omembe šolstva, prav tako prireditve ob materinskem dnevu, ko smo pozdravili mamice 
in babice. Da ne pozabim na čudovite bralne projekte in domačo kulturno dediščino, ki smo ji v letošnjem 
letu resnično dali poudarek. Veselim se. Vsega novega. Novih prvošolčkov, novih obrazov, iskrenih nasmehov 
ter novih izzivov, za katere verjamem, da jim bomo kos. 
Spoštovani starši, otroci in sodelavci! 
Hvala vam za vsak kamenček v mozaiku našega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Čisto vsak od vas je še kako 
pomemben člen v verigi, ki jo tvorimo. Želim vam, da se odpočijete in se morskih rados� naužijete, jeseni pa 
zopet urni in veseli, kot čebelice v panj učenos� bomo prileteli. Naj vam sonce razsvetljuje vse poletne dni! 

Ravnateljica Suzana Petek 

 Gloria Kokot, 2. b Kiara Kralj, 1. b 
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ŠOLE V NARAVI 
 

DEVETOŠOLCI ODHAJAMO: ŠOLA V NARAVI  
HKRATI TUDI ZAKLJUČNI IZLET 

 

 

 

 
 
 

 

Od 11. aprila do 15. aprila smo se učenci 9.a  in 9. b 
odpravili v CŠOD Radenci, kjer smo spoznavali 
življenje ob reki Kolpi, na reki in v njej. Ob tem smo 
doživljali veliko zanimivih dejavnos�, kot so: 
kolesarjenje, lokostrelstvo, plezanje po plezalni 
steni, vožnja z kanuji, pohodi, postavljanje šotora, 
kurjenje ognja ... Ni da ni! Že prvi dan smo bili na 
kolesih in ob prostem času (ki smo ga imeli vsak dan), 
igrali tudi odbojko. Naš drugi in tretji dan v CŠOD 
Radenci je bil namenjen plezalni steni, kulturni 
dediščini, sprehodu ob Kolpi, lokostrelstvu in 
izdelava lastne animacije v skupini. V sredo zvečer je 

za vse nas sledilo še presenečenje. Obiskal nas je 
raper TRKAJ. Na naš predzadnji dan smo bili na 
kanujih in iskali živa bitja v reki Kolpi. Večer smo 
preživeli ob tabornem ognju z peko hrenovk. V petek, 
torej zadnji dan pred odhodom, smo imeli 
orientacijski tek po vasi, kjer smo iskali oporne točke 
in vprašanja, da smo lahko prišli do cilja. In tako smo 
polni novih dožive�j in lepih spominov odšli domov.  

Novim zmagam napro�. 

Teja Kolednik, 9. a
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OSMOŠOLCI UŽIVALI V ŠOLI V NARAVI, VOJSKO NAD IDRIJO 2022 

Pot do CŠOD Vojsko je bila zelo zanimiva, zdelo se mi je, da 
smo v zapletenem labirintu. Ob prihodu je mojo pozornost 
pritegnila plezalna stena. Razmišljala sem, kakšen je občutek 
na njeni najvišji točki. Po sprejemu smo se seznanili s pravili 
in se razporedili po sobah. Pogled skozi okno na zasnežene 
vršace je bil dih jemajoč. 
Prvi dan smo imeli napeto orientacijsko nalogo. Dobili smo 
kompas in list z nalogami. Po opravljenih orientacijskih 
nalogah smo dobili zemljevid z navodili, kako naj� verižico. 
Naloga je bila opravljena, ko smo jo našli. Po večerji je sledil  

pohod. Naprej v večernem mraku in nato kar v temno noč.  

Naslednji dan, v torek, smo po zajtrku imeli lokostrelstvo, plezanje in nordijsko hojo. Dobili smo nekaj prostega 
časa. Ko je ta čas potekel, so nas razdelili v dve ekipi. Prva ekipa je ostala v domu in imela lokostrelstvo ter 
plezanje na plezalni steni. Druga ekipa je pa šla ven in se naučila nordijsko hojo. Potem smo se zamenjali. Moji 
občutki ob nordijski hoji, zelo sproščujoče in pomiritveno. Plezanje na plezalni steni, napeto in adrenalinsko. 
Sledila je popoldanska in večerna animacija s socialnimi igrami in kvizom, kjer so bile potrebne tako gibalne 
sposobnos� kot veliko znanja. 

Noč se je prevesila v sredo. Po zajtrku je sledil š�riurni pohod do Hudournika. Zdel se mi naporen, saj sem bila 
ob povratku kar malce utrujena. Po kosilu pa je sledila robo�ka. Ukvarjali smo se z robo� in jih usmerjali in 
dajali navodila preko računalnika. Zelo mi je bilo zanimivo. Pričakal nas je že zadnji dan pestrega tedna. Po 
zajtrku smo se odpravili na dolg pohod. Bil je kar pester in tudi dolg, saj smo hodili kar nekaj časa po hribih in 
na koncu po skalah. V petek smo klekljali zapestnice in moram prizna�, da je bil povratek domov že težko 
pričakovan. Nepozabno je bilo in na osnovno šolo bo to gotovo eden najlepših spominov.                                                   

                                                  

                                                    Dominika Kotolenko, 8. b 
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI ZA ŠESTOŠOLCE IN SEDMOŠOLCE NA TREH KRALJIH 
 

Pogumno smo se odpravili na bele strmine in se 
preizkusili na smučeh. Zvečer smo se z baklami 
odpravili na raziskovanje okolice in opazovali 
nočno zimsko idilo. Drugi in tretji dan šole v naravi 
smo si upali premagova� že večje strmine. Kljub 
mrazu je bila zimska idila krasna, mi pa smo se 
imeli super. Zvečer smo se preizkusili v bowlingu in 
si pripravili filmski večer.  

                                    Šestošolci 

 

LETNA ŠOLA V NARAVI V STRUNJANU ZA PETOŠOLCE 

 Petošolci  neizmerno uživamo na morju. Slana voda, morska klima in sladoled so zakon! Sprehodili smo se 
do sečoveljskih solin in se peljali z ladjico, pri tem smo opazovali življenje v morju in na obali in se veliko 
nekaj novega naučili.                 Petošolci 

6



  

ŠOLSKI UTRINKI  

 

AKTIVNO SODELOVANJE ŠOLE 
 

SODELOVANJE Z RDEČIM KRIŽEM SLOVENIJE 

 
SREČANJE S ČEBELARJI ČD ZAVRČ IN OGLED POTUJOČEGA PAVILJONA 

20. septembra smo se prvi, drugi in pe� razred srečali z lokalnimi čebelarji in si ogledali potujoči paviljon 
Medena zgodba. To je potujoči interak�vni čebelnjak. Polovica notranjega dela paviljona je namenjena 
predstavitvi čebeljih panjev in tehnologiji pridelave medu, polovica pa predstavitvi vseh čebeljih 
pridelkov. Poleg tega je v panjih mogoče opazovati čebele, in sicer prek posebnih videovsebin na 
zaslonih v satih. Čebelarji so nam povedali marsikatero zanimivos� o gojitvi čebel, njihovih panjih in 
pridobivanju medu. Čebelarji so izkušeni ljudje, ki vedo ravna� in skrbe� za čebele. S pravilno skrbjo nam 
dajejo zdravilni naravni proizvod med. Za 1 kg medu morajo oblete� 4 milijone cvetov. Proizvajajo pa tudi 
ma�čni mleček, pelod in propolis. Čebele so čudežne žuželke in brez njih ne bi bilo toliko različnih vrst sadja 
in zelenjave ter tako lepih barv na travniku. 
                                                                                                                                                   Jan Fostnarič, 5. b    

Tjaša Furjan, 3. b 

Elvira Golc, 2. b Domen Belšak, 1. b 

Taj Krajnc, 3. b Gal Perhač, 3. b 
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CHILDREN`S GENERAL ASSEMBLY 2022 GENERAL  

Ali veste, da obstaja glavno mesto otrok? Nahaja se 
na Danskem, v mestecu Billund. Vsako leto se tam 
odvija Children`s General Assembly 
(h�ps://www.capitalofchildren.com/). Otroci iz 
celega sveta se zberejo in rešujejo aktualne 
globalne probleme. Prijav je ogromno, izbranih pa 
je bilo samo 80 otrok med 12-im in 17-im letom. 
Letos bodo na tej otroški skupščini sodelovali mladi 
iz 50-ih držav, 70-ih različnih narodnos�. Med njimi  
je tudi učenec naše šole, sedmošolec Teo Črnivec.  
 

Sam pravi, da je delo naporno, pa vendar zelo zanimivo. To je velik izziv, saj letos sodeluje prvič, a ga pri delu 
ne ustavi nobena ovira. Nekaj njegovih misli povzemam tukaj: »Biti na srečanjih preko računalnika vsak vikend, 
po 4 ure, debatirati o življenjskih, globalnih problemih, povrhu vsega pa še vse v angleškem jeziku, verjemite, 
to ni ravno mačji kašelj. Zavedam se, da je ta projekt zelo pomemben za prihodnost, saj tukaj mladi iščemo in 
poskušamo rešiti probleme, ki so oz. še bodo ogrožali Zemljo. Hvaležen sem mentorici, učiteljici Marjani 
Protner, ki me je vpeljala v ta projekt in mi ob delu zelo pomaga, učitelju Robiju ob tehnični pomoči snemanju 
filmčkov, svojim staršem za spodbudo in pomoč pri delu na daljavo, in nenazadnje ravnateljici ter vsem 
učiteljem šole, ki verjamejo vame, me usmerjajo, podajajo ideje za lažje delo in me pri tem bodrijo.«  

Vsekakor mu stojimo ob strani, saj je dosedanje delo opravil tako dobro, da je postal eden izmed dveh 
predstavnikov njegove skupine, ki bo otroke zastopala na sami prireditvi na Danskem. Vrhunec projekta bo 
torej potekal v mesecu septembru prav tam.  Več o sami izvedbi in dogajanju na Danskem pa preberite v 
naslednji številki časopisa. Zanimivo bo. 

mentorica  Marjana Protner 

 

 

Teo Črnivec, 7. a 

Leja Kobe, 3. a Geli Črnivec, 3. a Domen Križnjak, 3. a 
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KULTURNI DAN: GRAJSKI SVET OB DRAVI 
Naša šola je v sodelovanju z LAS Haloze, Občino 
Zavrč in Slovenskim konzervatorskim društvom 15. 
9. in 16. 9. izvedla kulturna dneva na obeh lokacijah. 
Skupno pripravljene vsebine so temeljile na 
spoznavanju lokalne kulturne dediščine, učenci pa so 
skozi različne delavnice spoznali temeljne vrednote 
za ohranjanje kulturnih spomenikov v domači okolici. 
Spoznali smo gradove ob reki Dravi, cerkve, 
spomenike in haloške domačije. Podali smo se do 
krasnega dvorca Zavrč, pokukali v novi Park 
dediščine in se preizkusili v srednjeveškem pisanju s 
peresi. Hitro smo spoznali, da kraljevičem res ni bilo               
enostavno pisa�. Odpotovali smo tudi v grajski svet 

pravljic, pokukali med grajska obzidja bližnje okolice 
in poskusili naj� kraljično sredi labirinta v tujem 
jeziku. Mlajši učenci smo uživali tudi ob dramski 
predstavi Kaprice borlske baronice.  

Za en dan smo odpluli v zgodovino, občudovali 
domačo dediščino ter se polni novih v�sov in 
čudovi�h spominov namenili novi prihodnos� 
napro� – z zavedanjem, da bomo domačo dediščino 
zmeraj znali ceniti. 

 
Arhiv  OŠ Cirkulane-Zavrč

 

                                                                Jan Bezjak , 8. b                                                                         

OPB Zavrč in Cirkulane 

Alex Bratuša, 9.b 
b 
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POČASI, LEPO POČASI PISALO PO PAPIRJU DRSI,  
NAM ČRKE USTVARJA IN MISLI UMIRI 

Na obeh šolah smo se pridružili vseslovenski akciji Teden pisanja z roko. V tem tednu 
smo spodbujali čitljivo in tekoče pisanje z roko, četudi smo pisali bolj počasi. Skrbno 
smo oblikovali in povezovali črke. Vemo, da nekateri pišejo le še s �skanimi črkami, 
a smo se trudili pisa� s pisanimi črkami, tako malimi kot velikimi. 
Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna človekova spretnost, saj 
nihče na svetu na piše enako. Spretnos� se naučimo z vajo. Znano je, da možgani 
bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. 
Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa … 

                                                                                                                                     Knjižničarka Marinka Zebec 

                
 

ZBOROVSKI BUM NA PTUJU  
2. junija se je na Ptuju odvrtel še drugi del zborovskega buma v organizaciji JSKD Ptuj. Pevke in pevci naše 

šole so sodelovali na prireditvi in tako dodali svoj delež 
v čudovitem mozaiku glasbe slovenskih skladateljev. 

 
                                                                 
 
 
 
 
 

Arhiv OŠ Cirkulane-Zavrč 

Lana Mendaš Kokol, 4. a Jan Bezjak, 8. b Lana Brlek, 8. a 
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10. MALA LIKOVNA KOLONIJA HALOZE 
V petek, 13. 5. 2022, je na OŠ Videm potekala 10. jubilejna Mala likovna  kolonija Haloze. Z veseljem smo se 
odzvali povabilu. Sedmošolki Nikita Potočnik in Ivana Punčec ter devetošolki Ajda Lea Prapotnik ter Ela 
Obran so na prekrasen sončni dan ustvarjale na temo Haloze. Učenke so se izkazale in ustvarile likovno 
bogata in kvalitetna dela. 

Mentorica Karla Domjan 

 

PIRATI PLASTIKE – DAJMO EVROPA 

Naša OŠ Cirkulane-Zavrč, lokacija  Zavrč, je bila v  
šolskem letu 2021/2022 izbrana, da sodeluje v 
mednarodnem projektu Plas�c pirates – Go Europe, 
ki je skupna mednarodna kampanja nemškega, 
portugalskega in slovenskega ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Namen je ozavešča� 
ljudi po vsej Evropi o pomembnos� rek kot skupnih 
življenjskih žil ter o varstvu naravnih virov. Poudarek 
je tudi na pomembnos� mednarodnega sodelovanja 
pri raziskavah. V mesecu septembru so učenci 5. b in 
6. b skupaj z mentoricama vzorčili plas�čne odpadke 
ob Turškem in Kojuhovskem potoku. Pri delu smo 

uporabljali Projektno knjižico, ki nam je služila kot 
vodnik za vzorčenje.  

Raziskovali smo mikroplas�čne delce v vodi, 
makroplas�ko in raznovrstnost odpadkov  na 
obrežju, ki smo jih nato razvrščali v posamezne 
skupine in preračunavali, kolikšen delež odpadkov 
zavzema posamezna kategorija. Svoje rezultate smo 
poslali znanstvenikom v obdelavo. Ob delu na terenu 
nismo imeli občutka o veliki onesnaženos� našega 
okolja.  Pri obdelavi podatkov pa  so rezulta� 
pokazali, da žal za  okolje, potoke,  reke in posledično 
morja ne skrbimo vedno, kot bi morali, kar privede 
do različnih vrst onesnaževanja. Ob raziskavi so nas 
pa le razveselile ribice v in živa bitja ob našem 
potoku.  
Onesnaženje s plas�ko je eden izmed najbolj 
perečih problemov današnjega časa. Plas�ka se ne 
more razgradi�, lahko le razpade na manjše delce. 
Za zdaj še ne vemo veliko o vplivih mikroplas�ke na 
zdravje, vendar veliko raziskav nakazuje, da so 
lahko � dolgoročni, slej ko prej pa pride tudi v naša 
telesa.  
PREDEN ODVRŽEŠ ODPADEK V NARAVO,  POMISLI!

                                       Mentorici Sonja Majcenovič in Janja Solina Črnivec 
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SPOZNAJMO DRŽAVE EU 

Naši učenci so navdušili na prireditvi "Države EU", 
6. 5. 2022, na Ptuju. 
Na vsakoletni prireditvi smo predstavili državo 
Grčijo, njene znamenitos� in posebnos�. Letos 
smo se predstavili z njeno zmagovalno pesmijo iz 
Evrovizije, z leta 2005 "My number one". 
Doživeto jo je zapela naša nadobudna Iva Pisanec.  
Z enotnim, dinamičnim plesom so njen nastop 
nadgradili učenci Teja Kolednik, Ela Obran in Neo 
Mateo Kotolenko. 
Za prepričljiv nastop so bili nagrajeni z gromkim 
aplavzom. 
                                                                                                              

         Mentorja Janja Solina Črnivec in Izidor Gnilšek 
 
ZDRAVA ŠOLA 

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šolam omogoča, da postanejo 
boljša mesta za uživanje v učenju, poučevanju in delu. »Šola, ki promovira zdravje«, je šola, ki je uvedla 
strukturiran in sistema�čen načrt za zdravje, blagostanje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in 
zaposlenih, tako �s�h, ki učijo, kot �s�h, ki ne.  

V okviru šolskega projekta Zdrave šole smo tudi šolskem letu 2021/2022 sledili ciljem Zdrave šole. Glede na 
aktualno situacijo poslabšanja duševnega zdravja in porast nasilja (tudi v šolah), smo se usmerili še bolj v 
krepitev duševnega zdravja, zlas� v preprečevanje vrstniškega nasilja.  

Letos smo vsak mesec ustvarjali in se učili na različne načine krepi� duševno zdravje in ravno zato sem 
pripravila seznam del oz. teme meseca, kjer smo z nevsiljivim in drugačnim učnim pristopom učencem 
pomagali do krepitve duševnega zdravja. 

Skozi vso šolsko leto smo se tako učitelji kot učenci 
ter ostali delavci šole trudili spostavi� dobre 
medsebojne odnose, doseči pozi�vno 
samopodobo vseh učencev, spodbujali smo 
učence k raznovrstnim dejavnos�m, skrbi za 
vzgojo ter za zdravje ter pomen šolske prehrane. 
Prav tako smo sodelovali z zdravstveno in 
zobozdravstveno službo, prometno vzgojo oz. 
vzgojo v prometu, se trudili pri razvijanju 
odgovornega odnosa do okolja in 
medgeneracijskih odnosov ter se udejstvovali 

večih humanitarnih dejavnos� ter športnih ak�vnos�.  
      Suzana Stopajnik, mentorica Zdrave šole 

6. b razred 
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IZ ŠOLSKIH HODNIKOV 
 

»BERI IN TVOJE BESEDE BODO TEKLE KOT REKA« 
April je bil za vse prav poseben mesec, saj so praznovale knjige in z 
njimi tudi knjižnice. Na šoli smo ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila, 
in zaključku bralne značke obeležili še projekt Menjaj branje in 
sanje ter Noč branja. Tako se je pričel naš knjižni dan in nato še noč, 
ko so učenci prespali v šoli. 
Uredili smo bralno tržnico, na kateri so si otroci iz vrtca in učenci 
izbrali in izmenjali knjigice in odnesli domov �ste, ki so si jih želeli. 
Na obeh lokacijah smo pripravili lutkovno/gledališko 
predstavo Bobek in barčica in spoznali pomembne vrednote, kot so 
sodelovanje, sprejetost drugačnih in prijateljstvo. Izvedli smo 
tudi bralne točke in brali malce drugače. Pod mizo, na eni nogi, leže, 

na drevesu, na fitnesu, pod 
krošnjami. Bilo je zelo zanimivo in po otrokovih odzivih sodeč, jih je 
tak način dela pritegnil in jim knjigo še bolj približal. 
Dejavnos� smo nadgradili še z bralnim popoldnevom in učenci, ki so 
zaključili bralno značko, so se vrnili v šolo. Opremljeni s spalnimi 
vrečami in knjigami so bili neznansko veseli, da bodo prespali v šoli. 
Obiskala nas je uveljavljena karikaturistka Aljana Primožič 
Fridauer in nas popeljala v svet karikatur ter stripov. Po branju v 
naravi so sledile palačinke in nočni sprehod z lučkami. 
In končno – nastopil je čas spanja v šoli. Bilo je čudovito, saj se skupaj 
nismo potopili le v branje, temveč tudi v sanje. 
S tovrstnimi ak�vnostmi želimo dvigni� bralno pismenost in 
prebudi� ljubezen do knjig in branja pri otrocih v vrtcu in ter ohrani� 
mo�vacijo za branje pri starejših učencih. 

Petra Purgaj, učiteljica slovenščine 
 
»Vzemimo si torej čas za knjigo. Ne le ob SVETOVNEM DNEVU KNJIGE, temveč vsak dan. Dopus�mo si, da 
nas knjiga oboga� in nam odpira nova obzorja.« (B. A. Novak) 
 

Špela Kokot, 4. b 

Aljana Primožič Fridauer 
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      DAN ŠOLE V CIRKULANAH 
V  petek, 3. 6. 2022 smo izpeljali dan šole in tako obeležili okroglo 240 (+2)-letnico 
prve omembe šolstva v Cirkulanah. 

 S čudovi�mi točkami so se predstavili naši otroci iz vrtca Cirkulane in učenci naše šole, ki so zadnje tedne 
pridno vadili svoje pevske, plesne in dramske točke. Sedli smo v »časovni stroj« in se odpeljali v preteklost, 
ob tem pa spoznali, kako se je šolstvo v Cirkulanah razvijalo skozi čas. Viri nam pričajo, da so Belani vedno 
znova živeli v zavedanju, da je izobraževanje postavljanje mostov. Leta 1780 se je tako prvič omenjalo, 242 
let pozneje pa smo lahko veseli, da se v naši hiški radovednos� in znanja razvijajo čudovi� mladi ljudje, ki 
bodo nekoč poleteli v svet.  

Po končani prireditvi so si obiskovalci lahko ogledali še zgodovinsko razstavo v avli šole, ki smo jo pripravili. 
Preživeli smo čudovit večer in se ponovno spomnili, kako lepo je, ko nam s skupnimi močmi uspe ustvari� še 
eno čudovit spomin v knjigi naše po� učenos�. 

Arhiv OŠ Cirkulane-Zavrč

 
KULTURNI DAN »PROSTO PO PREŠERNU« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nina Kobe, 1. a Kaja Vilčnik, 1. a Neža Letonja, 1. a 
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V 1. RAZREDU – VEDNO ŽIVAHNO IN VESELO 

V jesenskih mesecih je bilo v prvem razredu zelo pestro. Obiskal nas je gospod policist in nas učil varne hoje 
po Cirkulanah. Sodelovali smo pri ustvarjanju slik na asfaltu v projektu Ulice otrokom. Ogledali smo si tudi 
Park dediščine v Cirkulanah in prvič obiskali šolsko knjižnico. Podali smo se do mestnega kina Ptuj ter si 
ogledali risani film Škratki. Spreje� smo bili v šolsko skupnost. To je bil za nas res nepozaben dan. Učenci 1. 
in 9. razreda smo za ta dan pripravili kratek kulturni program, kjer ni manjkalo petja in plesa. Na zelenici pred 
šolo je bilo prav zabavno. Prvošolci smo se zelo razveselili velikih prijateljev, ki so nas z majhno pozornostjo 
z veseljem sprejeli medse.  Čakalo nas je veliko sladko presenečenje – torta.  
                                                                                                                  Učenci 1. a  z učiteljicama Dragico in Rebeko 

 

 Tudi v 1. b so mladi nadobudneži z zanimanjem prisluhnili 
vsemu, kar se dogaja okoli njih. Na sprejemu v šolsko 
skupnost so svečano prisegli, da bodo izpolnjevali 
vrednote, ki jim v naši šoli Cirkulane-Zavrč namenjamo 
veliko pozornos�. Te pa so: znanje, prijateljstvo, 
spoštovanje. Po prisegi smo jim pripravili tudi šaljive 
igrice. Letošnji Teden otrok je namreč potekal pod 
imenom »Razigran uživaj dan!«. Tekmovali so pro� 
svojim velikim prijateljem. Igra z baloni, lovljenje žogice s 
pomočjo morskega psa, hiter tek. Prvošolčki so se ob 
spodbujanju dostojno upirali devetošolcem. V hitrem 

teku je najhitrejši prvošolček celo premagal najhitrejšega devetošolca (no, le-ta je tekel po vseh š�rih v 
»rikvercu«). Vsi smo se igrali, pri tem navijali in uživali in se posladkali s torto. 
                      Učenci 1. b z učiteljico Renato 
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OBELEŽITEV MEDNARODNEGA DNEVA SPOMINA NA ŽRTVE HOLOKAVSTA 

7. januarja smo učenci 8. in 9. razreda tudi na naši šoli obeležili mednarodni dan spomina na žrtve 
holokavsta. Pri pouku zgodovine smo si ogledali film, nato pa se spomnili na vse žrtve. Izdelali smo metulje 
upanja in vanje vrisali in vpisali svoja občutja in sporočila žrtvam holokavsta, nato pa naše misli poslali v 
"svet". Spomnili smo se na vse otroke, pa tudi odrasle, ki so trpeli v nečloveških razmerah, in jim zaželeli, da 
so nekje na zvezdnatem nebu našli svoj mir. V avli smo naredili tudi razstavo izdelkov, ki naj bodo spomin in 
opomin, da se takšne grozote ne ponovijo več. 

           Učenci 8. in 9. razredov 
 

WIR SPRECHEN AUCH DEUTSCH 
V petek, 13. 5. 2022, smo se z učenci, ki obiskujejo 
izbirni predmet nemščina, podali čez mejo k našim 
sosedom. Zjutraj ob 7.00 uri smo se zbrali pred šolo na 
obeh lokacijah in začeli svojo strokovno ekskurzijo 
mimo Šen�lja pro� zgodovinskemu kraju Leibnitz - 
Lipnica, ki je bil omenjen že v rimskem obdobju. Pot 
smo nadaljevali do gradu Seggau, ki je bil grajen v času 
12. stoletja. Sprehodili smo se po grajskem dvorišču, si 
ogledali kapelo sv. Mihaela in grajsko kapelo, ki so jo 
začeli gradi� v 13. stoletju. V delu gradu se nahaja tudi 
velik konferenčni center hotel. Vožnjo smo nadaljevali do glavnega mesta avstrijske štajerske – Gradca.  

Sprehodili smo se po središču mesta in prehodili 260 stopnic do Grajskega griča (Schlossberg), kjer smo  
občudovali mesto pod nami in velik del avstrijske štajerske pokrajine.  Nazadnje smo se odpravili do Motorik 
parka Gamlitz, kjer smo se preizkusili ne samo v motoričnih spretnos�h, ampak tudi v znanju nemščine. 
Učencu so namreč sami znali naroči� hrano in pijačo. Polni lepih v�sov in dožive�j smo se vrnili domov. 

                Mirjana Fuks, učiteljica nemščine 
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BOŽIČ TEČNEGA JAZBECA 

V okviru dramskega krožka, ki ga obiskujejo 
nekateri učenci 4. a razreda, je na naši šoli nastala 
nagajiva igrica Božič tečnega jazbeca. Mladi igralci, 
prikupne plesalke in odlična pevka Danaja so z 
igrico popestrili kulturni dan in proslavo ob 
zaključku leta. Učenci in mentorica so ob pripravah 
in igranju zelo uživali in so na svoje delo zelo 
ponosni.  

                                Mentorica Maja Belić 

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN – SADOVI JESENI 
 
Jesen je čudovit letni čas, saj nas obdari s številnimi sadovi z domačega vrta, iz sadovnjaka, polja, vinograda, 
pa tudi gozd nam postreže z obilico okusnih podov. Zato so v ponedeljek, 11. oktobra 2021, imeli učenci 3.b 
razreda naravoslovni dan, ki je bil namenjen sadovom jeseni. Učenci so si ogledali in poimenovali različne 
sadove jeseni na polju, vrtu, sadovnjaku, vinogradu in gozdu. Spoznavali so, za kaj vse te sadove 
potrebujemo. Po razgovoru so najprej lepo uredili mize, nato si pripravili vsak svojo sadno kupo ter jo z 
veseljem pojedli. Naučili so se tudi pesem o jabolku, ter jo zapeli. Na koncu so vse lepo pospravili. Uživali so. 
 

      Učiteljica Dragica Zagorec 

Gal Perhač, 3. b Tjaša Furjan, 3. b 
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MLADI PLANINEC 
 

POHOD NA VELIKI VRH K SV. ANI IN NA DONAČKO GORO 

Dogodek, s katerim smo z mladimi planinci 
obeležili mednarodni teden otroka, je bil v 
soboto, 2. oktobra 2021. Odpravili smo se na 
Veliki Vrh, k cerkvici sv. Ane. Tu smo se družili, se 
preskusili v zabavno-športnih igrah in drugih 
spretnostnih veščinah. Veliko veselja, 
prizadevnos� članov ekip in športnega boja pod 
budnim očesom sodniške ekipe je bilo prisotno. 
Obe ekipi sta se srčno borili, ampak zmagovalec je 
na koncu le eden. Pri zadnji igri pa se je 
zmagovalna ekipa v vlečenju vrvi pomerila še s 
sodniško ekipo. 

 
V soboto, 19. marca 2022, pa smo se s člani 
planinskega krožka OŠ Cirkulane-Zavrč, ki deluje v 
okviru PD Cirkulane, odpravili na planinski izlet na 
Donačko goro in nato še v športni center RIM v 
Nadolah. Izpod Kupčinjega Vrha nas je pot vodila 
najprej do Rudijevega doma, nato pa še na vrh 
Donačke gore. Uživali smo v prelepi prebujajoči naravi, 
občudovali cvetoči žafran in norice ob žuborečem 
potoku. Tu in tam je pomladanska utrujenost kakšen 
korak upočasnila, a poguma ni vzela. V Nadolah smo 
obiskali športni park RIM in spros�li še preostalo 
energijo skozi športno-zabavne ak�vnos� na igrišču, 
plezalni steni, na fitnesu na prostem … 

DVODNEVNI TABOR MLADIH PLANINCEV NA BOČU 

Za izhodišče pohoda smo izbrali kočo Velikonočnico 
pod Bočem. Kljub nekoliko slabši vremenski 
napovedi je vreme postreglo s sončkom in prijetnimi 
temperaturami, zato smo vrh Boča dosegli brez 
težav. Vidi se, da smo pridno hodili celo šolsko leto, 
saj so se prav vsi mladi pohodniki izkazali za zelo 
dobre hodce. Izdelali smo si še vrvno ograjo in se 
naučili pravilnega samovarovanja v gorah. Malo so 
tudi tekmovali in na koncu razglasili najhitrejšo 
gornico, ki je postala Teja Kolednik iz 9. a! Zvečer je 
sledil nočni pohod z lučkami. Drugi dan je po 
obilnem zajtrku sledilo pospravljanje in sestop. 

                                               
                              Mentorja planinskega krožka Ivo Zupanič, Maja Tašner  
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PRIZNANJA NAŠIH UČENCEV 
 

ZLATO PRIZNANJE IZ ANGLEŠČINE in PRIZNANJE NA 
MEDNARODNEM PLESNEM FESTIVALU V LJUBLJANI 

Ime mi je Neo Mateo Kotolenko. Obiskujem 8. b razred OŠ Cirkulane-
Zavrč. Rad se učim angleški jezik ter seveda druge predmete. V aprilu 
sem osvojil kar dve priznanji. Prvo je bilo zlato priznanje v angleščini na 
državnem nivoju in sem zelo ponosen na to. Zlato priznanje bo mi 
koris�lo naprej v srednji šoli, saj mi bo prineslo dodatne točke pri vpisu. 
Vsi domači so me podpirali pri tem in bili mojega uspeha tudi zelo veseli. 
Priprava na to tekmovanje ni bila lahka. Moraš posluša� pri pouku in 
sodelova�. Doma moraš veliko vadi�, ponavlja� in utrjeva�, tudi spro� 
dela� domače naloge. Ko trud vložiš v nekaj, kar imaš rad, se na koncu 
tudi izplača. 
V prostem času rad plešem, zato obiskujem plesno šolo Remix na Ptuju. Tam veliko plešemo, preizkušamo 
nove ritme in se pri tem zelo zabavamo. Preko plesa sem spoznal veliko novih prijateljev in v veselje mi je, ko 
mi kdo reče, da pokažem kakšen novi korak, ki smo se ga naučili v plesni šoli. 
Upam, da bom lahko vse svoje znanje dobro vnovčil v prihodnos�, naj bo to šola, služba ali samo zabava. 

Neo Mateo Kotolenko, 8. b 

SREBRO NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU MLADIH RAZISKOVALCEV 

Na naši šoli se veliko časa posvečamo tudi področju 
znanos� in raziskovanja. Pri tem želimo poudari� 
izjemno povezavo med domačo etnološko haloško 
dediščino in raziskovalnim segmentom ter 
poskrbe� za ohranitev lokalne zaves� med 
mladimi. 1. junija so se z nalogo Haloški 
raziskovalec naši učenci raziskovalci predstavili tudi 
na slavnostni občinski seji v Cirkulanah ob 15. 
letnici obstoja naše haloške občine, ter z idejami 

seznanili širšo javnost. Tudi v letošnjem letu smo 
namreč prejeli zlato priznanje državnih 
raziskovalcev na regijski ravni, se uvrs�li skozi sito 
2. kroga in prejeli srebrno državno priznanje. 
Naloga z naslovom Haloški Zvitorepec: nebesedna 
komunikacija in sporočilo v stripih Mikija Mustra 
je bila usmerjena k analizi stripov in dvigu kulturne 
promocije M. Mustra v Cirkulanah. V ekipi so bili 
Teja Kolednik, Teo Črnivec in Vito Maučič. 

               Mentorica Laura Mohorko Kumer 
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SREBRO NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU MLADIH ČEBELARJEV 

Po dvoletni prekinitvi zaradi pandemije 
smo se z mladimi čebelarji imeli končno 
spet možnost udeleži� in pomeri� v 
znanju iz čebelarstva na državnem 
tekmovanju mladih čebelarjev. 
Organizator tekmovanja, Čebelarska 
zveza Slovenije in gos�telj Biotehniška 
šola Maribor, sta svoje delo opravili 
odlično. 
Tudi mi smo svoje delo opravili odlično. 
Tekmovali smo v nižji in srednji kategoriji. 
Tako sta v nižji kategoriji osvojili srebrno odličje Maruša Gomboc in Vita Bezjak, ki jima je do najžlahtnejšega 
odličja zmanjkala zgolj ena točka. 
V srednji kategoriji je srebrno odličje dosegel Jan Bezjak. 
                   Mentorji čebelarskega krožka 
 

DVE ZLATI DRŽAVNI PRIZNANJI, IZ MATEMATIKE IN ANGLEŠČINE ANDRAŽU 
PETROVIČU in SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE TEJI KOLEDNIK 

 
Moje ime je Teja Kolednik. Vpisala sem 
se v športno gimnazijo na Ptuju. Za to 
šolo sem se odločila zato, ker imam zelo 
rada šport, pred seboj pa vidim tudi 
tekmovalno pot v plesu. Med šolanjem 
v osnovni šoli sem se udeleževala raznih 
tekmovanj. Za Cankarjevo tekmovanje 
npr. sem se odločila zato, ker zelo rada 
berem. Tekmovala sem vsako šolsko 
leto. Udeleževala sem se tudi 
raziskovalnega področja. Izdelava in 
predstavitev raziskovalnih nalog je bilo 
nekaj novega in poučnega in v tem sem 
zelo uživala.             

                   Teja Kolednik, 9. a 
 

Sem Andraž Petrovič. Šolanje bom nadaljeval na gimnaziji na Ptuju. Moj cilj je zbra� čim več znanja in 
prepozna� svoje sposobnos�, zato menim, da je gimnazija zame najboljša izbira. Z namenom doseganja 
novih znanj sem se skozi leta v osnovni šoli udeleževal tudi tekmovanj iz matema�ke, fizike in 
angleščine.  

 Andraž Petrovič, 9. a  
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DEVETOŠOLCI POMAHALI V SLOVO 
 

 
 

 

 9. b razred 

 9. a razred 
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ŠPORT NA NAŠI ŠOLI 
 

ANŽE FEGUŠ ZMAGAL NA MADŽARSKEM 

Učenec naše šole, Anže Feguš, je ponovno blestel na mednarodnem 
tekmovanju v tajskem boksu na Madžarskem, namreč zanesljivo je 
pometel s konkurenco in osvojil 1. mesto! 

Anže trenira 3x tedensko in tekmuje v kategoriji do 50 kg. Je izjemno 
talen�ran, hkra� pa tudi predan in marljiv športnik, vestno pa se 
pripravlja na državno tekmovanje, ki bo v jeseni. Sam pravi, da je 
šport njegov življenjski moto! 
 

ŠPORTNI POPOLDAN - STRELJANJE 

Učenci pri izbirnih  predme�h Šport za zdravje in Šport 
za spros�tev z mentorji smo sončen ponedeljkov 
popoldan izkoris�li za šport! Najprej smo se čez drn in 
strn podali čez gričke pro� Dolanam, kjer smo bili 
dogovorjeni s člani strelskega društva, da nam 
predstavijo strelski šport na novem strelišču FRIC v 
Dolanah. Po nazorni predstavitvi smo lahko zračne 
puške in pištole v roke vzeli tudi sami in se preizkusili v 
zadevanju tarč na razdalji 10 m. Učenci so pokazali 
veliko zanimanje, nekateri pa tudi strelski talent, zato 
so jih izkušeni strelci povabili, da se jim pridružijo na 
treningih. 

Športni pedagogi OŠ Cirkulane-Zavrč 

OBISK ŠPORTNE LEGENDE NK MARIBOR V CIRKULANAH, MARCOSA TAVARESA 

 Arhiv ŠD Cirkulane 
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VRTEC CIRKULANE IN ZAVRČ 
 

V tem šolskem letu smo spet dokazali, da nam 
ustvarjanja, radovednos� in predvsem druženja s 
prijatelji ne more nič prepreči�, ni� epidemija 
korone, ki nas je spremljala kar nekaj časa. 
Uresničili smo skoraj vsak načrt, ki smo si ga zadali 
v tem šolskem letu. Nekatere dejavnos� smo izvedli 
v okrnjeni obliki, ampak vseeno nam je bilo 
»luštno«. Meseca septembra smo medse sprejeli 

kar nekaj novinčkov, ki so se med nami zelo dobro 
poču�li in stkali smo močne prijateljske vezi. 
Vzgojiteljice so za nas vsakodnevno pripravile 
zanimive ak�vnos�, dejavnos�, s katerimi smo se 
razvijali na vseh vzgojnih področjih. Ker smo vedno 
polni energije, smo se zelo razveseli projekta 
Množični tek otrok. Pokazali smo svoje atletske 
sposobnos� in pri tem nadvse uživali

.  

 

 

 

 

 

 

 

V mesecu oktobru pa smo praznovali mi – otroci. Ob tednu otroka smo izvajali pester nabor dejavnos�, 
med drugim smo se vozili z lesenim vozičkom, sodelovali smo v projektu Ulice otrokom, v grajskem parku 
smo obiskali izposojevalnico knjig in podali smo se na sprehod v bližnjo okolico vrtca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker je mesec oktober, mesec požarne varnos�, smo medse povabili gasilce, ki so nam predstavili svoja vozila, 
opremo, ki jo pri svojem delu potrebujejo in tudi sami smo se preizkusili v »gašenju«.  

Otroci najstarejše skupine V Cirkulanah so se za en teden spremenili v čisto prave Indijance. Izbrali so si čisto 
prava indijanska imena, si izdelali šotore in vrtčevsko igrišče za en dan spremenili v pravo indijansko vas. 
Zaplesali so tudi ob indijanskem ognju in prepevali indijanske pesmi. 
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V predprazničnem času, v času veselega decembra 
pa so ves dan preživeli v vrtcu. Imeli so čas za 
skupno igro, rajanje ob praznični glasbi, odšli so v 
“kino”, manjkalo pa ni tudi raznih dobrot, katerih so 
se otroci še posebej razveselili. Da bi se čarobnost 
večera dotaknila čim več ljudi, so se z lanternicami 

sprehodili po vasi Cirkulane. Na koncu so dodali še 
piko na i z majhnim presenečenjem za starše. Zelo 
radi, če nas kdo obišče. V mesecu decembru pa smo 
se razveselili prav posebnega obiska; obiskal nas je 
kdo drug kot Božiček in nas za našo celoletno 
pridnost obdaril. 

Meseca marca pa so praznovale naše mamice. Včasih enostavno ne znamo naj� pravih besed, kako bi jim 
povedali vsa naša čustva in se jim zahvalili za vse dobro. Včasih pa ni� ne rabimo besed. Za vse, kar storijo za 
nas, smo se jim zahvalili preko plesa in pesmic. 
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V mesecu aprilu so nas obiskali člani čisto pravega gledališča; gledališča Kukuc. Za nas so pripravili gledališko 
predstavo »Dino in čarobni Toni«. Vsi smo bili zelo navdušeni. Prijatelji iz skupine Metulji skupaj z 
vzgojiteljicami odpravili na povsem novo in drugačno dogodivščino. Kot veliki junaki so se sami brez staršev 
odpravili na tridnevni izlet oziroma v šolo v naravi v Libeliče na Koroškem.  

Skozi celo šolsko leto pa so »Metulji«  pridno 
trenirali, tekali, se veliko gibali, da so lahko na 
krosu, kamor so nas v mesecu maju povabili 
osnovnošolci, pokazali, kako dobri tekači smo. 
Seveda pa smo jim prijatelji iz drugih skupin bili v 
oporo in smo glasno navijali. Najboljši med 
najboljšimi pa so se udeležili tudi Mednarodnega 
krosa Cicibanov in cicibank, ki je potekal na 
mestnem stadionu na Ptuju. Skozi celo leto so nam 
pomagali ras� naši starši in vzgojiteljice, seveda pa 

ne smemo pozabi� tudi na naše dedke in babice. Da 
bi se jim zahvalili za vso njihovo skrb in dobroto, 
smo jih povabili v vrtec, kjer smo v njihovi družbi 
preživeli čudovit dopoldan. Mlajši otroci so se s 
njihovo pomočjo preizkusili v spretnostnem 
poligonu ter bosih nog prehodili čutno pot. Otroci 
starejše skupine pa smo se skupaj z dedki in 
babicami odpravili na pohod, na katerem smo 
nadvse uživali. Otroci skupine Metulji pa so svoje 
stare starše razveselili še z pesmijo in plesom.  

 

 

 

 

 

 

 

Vrata naše majhne, igrive in venomer zanimive hiške pa smo odprli tudi družinam z otroki starimi do 6 let. 
Uživali so ob raziskovanju vrtčevskih ko�čkov in se poigrali z nami v igralnicah in na vrtčevskem igrišču. 
Želimo si še več takšnih srečanj in se že veselimo, da se podamo novim dogodivščinam napro�. 

 
Arhiv vrtca Cirkulane in Zavrč 

25



  

ŠOLSKI UTRINKI  

 

LITERARNI UTRINKI 
Kaj mi pomeni šola?    
Šola nas vzgaja za resnično življenje. Tukaj se 
srečujem z vrstniki, učitelji, prijatelji. Vsi smo ena 
mala družina. Šola bo vplivala na mojo prihodnost, ker 
bo oblikovala moje življenje. V šoli se naučimo 
premagati ovire in vztraja� pri stvareh, ki nam ne 
gredo tako dobro od rok.  V šoli se družimo s sošolci 
in prijatelji. Naša vsakodnevna doživetja nam bodo za 
vedno ostala v spominu.                        

                                                        Jan Fostnarič, 5. b 

V šoli pridobim veliko znanja.   Rada se učim, ker 
vem da bom to znanje potrebovala. V šoli poleg 
znanja iz matema�ke, slovenščine, družbe ter 
drugih predmetov dobimo tudi življenjske izkušnje. 
V šoli sem se naučila, kako se obnašamo, ko nas je 
več skupaj. To pomeni, da smo potrpežljivi in 
čakamo na vrstni red. V šoli se naučimo tudi 
medsebojnega sodelovanja. Starejši učenci 
sodelujejo z mlajšimi in obratno.                                                                         
                                                               Iza Domjan, 5., b

Princesa in 7 čarobnih ključev  
Nekoč pred davnimi časi je v gradu živela prelepa princesa. Imela je vse, kar si je zaželela. A nekaj jo je 
vendarle mo�lo. Zraven gradu je bil star in srhljiv gozd. Princesine prijateljice so se vedno pritoževale nad 
njim. Odločila se je, da ga uredi. Mislila si je, da ga lahko preuredi v prelep gozd z veliko drevesi.  Že drugi dan 
je v gozdu našla tri modre sove, ki so ji povedale, kaj mora naredi�, da bo gozd spet zaživel. V gozdu mora 
naj� sedem ključev in jih vtakni� v ključavnico na skrinji, ki je v jami, ki jo čuva triglavi zmaj. Princesa se je 
takoj odpravila iskat ključe. Prvi ključ so ji dale sove, a to še ni bilo dovolj. Naj� jih mora še šest! Šes� ključ je 
našla v grmovju, ki ga je stražil zloben pes. Uspelo se ji je prebi� mimo njega, saj mu je nabrala dvanajst zrelih 
jagod, ki jih je z užitkom pohrustal. Pe� ključ je našla v potoku, ki ga je stražilo devet grozovi�h rib. Zelo težko 
se je bilo prebi� do petega ključa, a princesi je uspelo, saj jim je dala dvanajst zla�h ribic. Četr� ključ je našla 
na vrhu drevesa. Presene�lo jo je, da ga nihče ni varoval. Drugi ključe je našla v visoki travi. Sove pa so princesi 
namignile, da jo zadnji ključ čaka v jami in sicer v zaboju, ki ga šči� triglavi zmaj. Sove so ji povedale, da če je 
dobrega srca, se bo zmaj spremenil v prelepega princa. To se bo zgodilo takrat, ko bo odprla skrinjo. 
Prišla je v jamo, zmaj pa je spal. Princesa je odprla zaboj in našla zadnji ključ. Triglavi zmaj se je spremenil v 
prelepega princa. Princesa se je takoj zaljubila. Skupaj sta v ključavnico vtaknila vse ključe in srhljivi gozd se 
je nemudoma spremenil v prelep, čarobni gozd. V tem gozdu sta princ in princesa pripravila prečudovito 
gos�jo. In tam sta živela  srečna do konca svojih dni. 
                                                                                                                                                          Danaja Debeljak, 4.a 

Lena Golavšek, 8. a Max Korenjek Sawatzky, 5. a 
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Prijateljica     P�čka poj mi 
 
Prijateljica prava je,     P�čka poj mi,   Jaz se vstanem, p�čka spi, 
ki nasmeje me.    p�čka poj mi,   jaz pa na goro hi�m. 
      p�čka poj mi na uho,  In ko sem na gori, 
Z mano se igra     p�čka poj mi na uho,  kar zavriskam tam gori.  
in nikoli me ne izda.    da zavriskam juhuhu. 
          P�čka moja se zbudi 
Ko potrebujem pomoč,   P�čka pridi,   in začivka čiv, čiv, čiv. 
mi pomaga na vso moč.   p�čka pridi,   Me počaka, me dočaka 
      p�čka pridi v kočico.  Jaz pa k njej domov hi�m. 
Ostani takšna kot si,    Ti v gnezdo, jaz v pojstlo 
saj prava prijateljica si �.   in obe zaspiva zdaj.   
                             Špela Kelc, 4. b 
Gal Pesniški  (Gal Fridauer, 4.a) 
 

 

 

 

 

 

 

   

                  

 

 

 

Lara Jagušič, 2. b Neja Kelc, 2. b 

Iza Domjan, 5. b Maruša Gomboc, 6. b 
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KOTIČEK OPB-jevcev 
 

Tudi v letošnjem letu smo v oddelkih podaljšanega bivanja veliko časa namenili obeleževanju pomembnih 
mednarodnih dni, ki prinašajo močno vzgojno noto in predstavljajo učenje za življenje. Čas v oddelku 
podaljšanega bivanja ni le čas, namenjen zgolj učenju in domači nalogi, to je čas, ki ga želimo kakovostno 
usmeri� tudi v razvoj tradicionalnih vzgojno-izobraževalnih vrednot, s katerimi se učenci srečujejo vsak dan.  

 
Veliko se nam dogaja in prav lepo se imamo. Tako 
smo že v jeseni odhiteli med poljske po� in barvne 
vinograde, kjer smo veliko raziskovali in 
radovedno kukali v posodice z lupo. Kaj kmalu 
nam je kakšna majhna živalca popestrila dan in v 
trenutku smo dobili še idejo, da ji v naravi 
ustvarimo bivališče. V mesecu novembru smo 
obeležili svetovni dan strpnos�  in se pogovorili o 
tem, da je v življenju resnično pomembno to, da 
se imamo radi ter da spoštujemo tudi drugačne 
ljudi in drugačne misli. Konec koncev smo vsi 
enaki. Novo leto nam je prineslo tudi božične 
praznike. Nikakor nismo pozabili okrasi� tudi šol 
na obeh lokacijah, ob tem pa smo se imeli 
neizmerno lepo. 8. februarja smo obeležili 
kulturni dan našega velikega pesnika, Franceta 
Prešerna, in se v ta namen preizkusili v pisanju 
poezije. Ob 22. aprilu, svetovnem dnevu Zemlje 

smo se na naši šoli ponovno spomnili, kako 
hvaležni smo lahko za vso naravo in zrak, ki ga 
dihamo. Po izvedeni čis�lni akciji smo si ogledali 
tudi kratek poučni video in se naučili, da je naša 
naloga usmerjena v ohranitev čistega in zdravega 
planeta, na katerem bodo živele še mnoge 
generacije zanamcev. V ta namen smo OPB-jevci 
izdelali čudovite Zemlje in jih obesili na razstavo. 
Kakopak pa nismo pozabili ni� na naše pridne 
delavke čebelice, saj brez njih ne bi bilo nas. 20. 
maja smo tako ponosno obeležili svetovni dan 
čebel in izdelali krasne panje, ki krasijo naše 
učilnice. Mimogrede, ali ste vedeli, da se je čebela 
v staroslovanskem narečnem jeziku vse do 16. 
stoletja imenovala bučêla, ker buči? Pa lep OPB-
jevski pozdrav do prihodnjega leta, ko se nam 
pridružijo novi cicibani. Mi se jih že neizmerno 
veselimo.

                                                                    Mirjana Fuks in Laura Mohorko Kumer, učiteljici v OPB oddelkih 
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