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Šolsko leto 2013/14 se je že prevesilo v drugo polovico šolskega leta
oziroma polletja. V tem času smo skupaj doživeli že toliko lepih, prijetnih in vznemirljivih trenutkov in dogodkov, na katere smo lahko
opravičeno ponosni vsi, učenci, starši in zaposleni. Ta kratek čas je
zaznamovalo že mnogo uspehov na različnih šolskih in regijskih tekmovanjih iz znanja, številna priznanja in knjižne nagrade na področju
literarnega in likovnega ustvarjanja, zavidljivih uspehov na športnem
področju ter mnogo drugih različnih oblik dejavnosti, ki so in še bogatijo naše učno delo in življenje na šoli nasploh.
Vsak učenec naše šole po svojih zmožnostih, sposobnostih in znanjih
prispeva in gradi našo Olgico. Zato je prav, da vse te odličnosti ponovno
po dolgem času spet zapišemo in podelimo z vami, spoštovani bralci.
Bogata je zbirka naših šolskih glasil oziroma časopisov ,v katerih so
predstavljene vse ustvarjalnosti naših učencev. Prvi časopis v tiskani
obliki je izšel leta 1983 z naslovom »Mi kujemo«, ki se je nenehno dopolnjeval in spreminjal času primerno. Tako je v šolskem letu 2007/08
izšel v sodobni verziji, v elektronski obliki na šolski spletni strani.
Dragi bralci!
Letošnje dosedanje naše skupne ustvarjalnosti boste lahko spoznali v
šolskem časopisu z naslovom »Olgica in mi«. Lahko ga boste prebrali
v tiskani in elektronski obliki. Želim vam veliko prijetnega in doživetega branja, ki vas naj ponese med šolske klopi naše Olgice.
Helena Ocvirk, ravnateljica
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PRVI ŠOLSKI DAN
Nika Šoštarič, 7. b

P

o dolgih vročih počitnicah smo
se oblačnega 2. septembra 2013
ponovno zbrali v šolski telovadnici.
Na svečanem začetku novega šolskega leta nas je vse zbrane najprej
pozdravila naša nova ravnateljica
gospa Helena Ocvirk. Da bi bil začetek prijaznejši, sta nas obiskala brata
Malek, ki sta nam pripravila zabavni
program, s katerim sta navdušila ne
samo učence, ampak tudi učitelje in
starše. Za razvedrilo malo starejših
učencev je nato poskrbel Blaž Vidovič, ki ga poznamo iz oddaje Slovenija ima talent, in nam zapel pesem
Fairytale. Po koncu prireditve smo
se skupaj z razredniki odpravili v
učilnice, kjer smo dobili pomembne
podatke o novem šolskem letu ter
se posladkali s sladoledom. Letos je
prag naše šole prvič prestopilo kar 43
prvošolčkov, ki smo jih vsi še posebej veseli. Upamo, da bodo tudi oni,
tako kot mi, imeli našo Olgico radi.

PLANINSKI IZLET
NA GORO OLJKO
Brina Bohl, Pia Gale, Asja Katarina
Mogu, 5. b

N

aš planinski krožek se je s Planinskim društvom Ptuj odpravil na goro Oljko. Zbrali smo se na
parkirišču na železniški postaji, kjer
nas je pobral avtobus. Med vožnjo
smo se pogovarjali, si peli … Ko
smo prispeli, smo se odpravili na
pohod. Pot nas je vodila po gozdu,
tudi mimo enega čebelnjaka smo šli.
Ko smo se približevali vrhu, smo že

bili utrujeni od dolge poti. Na gori
Oljki smo imeli malico, privoščili pa
smo si tudi sladoledne lučke. Ogledali smo si cerkev in prižgali svečke.
Kupili smo spominke, nato pa se zunaj igrali in lovili. Čas je hitro minil
in naš izlet se je bližal koncu. Počasi
smo se odpravili do našega avtobusa
v dolini, kjer smo se še fotografirali.
Ko smo se vračali, smo odložili še
nekatere druge učence in se počasi
vrnili na železniško postajo. Tega izleta zagotovo ne bomo pozabili.

OBISKALA STA NAS
ANGLEŽA
Maša Sarić, 6. b

24.

september 2013 je bil za nas
učence 6. b prav poseben
dan, saj sta nas obiskala Johnny Ireland in Harriet Davis, ki sta se nam
pridružila pri uri angleščine. Najprej sta nas opazovala pri pouku, saj
ju je zanimalo, kako se angleščine
učimo pri nas. Pohvalila sta nas, da
smo zelo pridni in da za našo starost
že veliko znamo. Rekla sta, da ko
sta bila stara 12 let, nista znala niti
približno toliko tujega jezika, kot ga
znamo mi. Seveda pa smo izkoristili njun obisk, tako da smo jima ob
manjši pomoči našega učitelja Vojka
Jurgeca zastavili kup vprašanj o Angliji in Londonu. Izvedeli smo kar

nekaj stvari o Manchestru, od koder
prihaja Harriet, še več pa o Londonu, kjer živi in dela Johnny.

KULTURNI DAN
Šolski novinarji

V

četrtek, 26.9.2013, smo imeli
kulturni dan. Učenci od 6. do
9. razreda smo se v spremstvu učiteljev odpravili po poti pisatelja Ivana
Potrča. Vodila nas je gospa Viktorija
Dabič.
Pot smo začeli pri naši šoli Olgici
in jo nadaljevali proti naselju Štuki. Po približno pol ure hoda smo
se ustavili pod starim kozolcem ter
se spočili in pomalicali. Po dobrih
desetih minutah smo se spet postavili na noge ter nadaljevali pot do
Potrčeve domačije. Tam nas je pričakala gospa Kokol, nečakinja Ivana
Potrča. Povedala nam je nekaj besed
o svojem stricu, Ivanu Potrču. Izvedeli smo, da je pisatelj v svojih delih
opisoval dogodke iz svojega življenja. V neki knjigi je opisoval sosede,
vendar je pri tem zamenjal imena in
priimke, da se ljudje ne bi prepoznali. To mu ni povsem uspelo, saj so se
nekateri ljudje v knjigah vseeno prepoznali. Na domačiji smo si lahko
ogledali živali ter spominsko ploščo,
ki sporoča, da je hiša letos stara sto
let. Učitelji so bili povabljeni na toplo kavo, medtem pa smo mi imeli
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drugo učilnico, smo tam nadaljevali
z delavnicami. Izdelovali smo različne izdelke, in sicer magnetke, lutke,
glinaste posode in še mnogo drugih stvari. Teden otroka se je končal
prehitro.
čas za počitek in igro. Kasneje smo
opravili še razredno fotografiranje.
Po fotografiranju smo se odpravili
nazaj proti naši šoli.
Na kulturnem dnevu smo spoznali
šolsko pot Ivana Potrča, po katerem
se imenuje tudi knjižnica zraven
naše šole. Imeli smo se zelo lepo in
se naučili veliko novih stvari, predvsem pa zdaj vemo nekaj več o našem pisatelju.

MALE SIVE CELICE
Žiga Godicelj, Matija Mršek, 7. b

natelja. Nato smo se vsi tekmovalci
odpravili v učilnice, kjer smo pisali
dvajsetminutni test s 25 vprašanji
in 1 dodatnim vprašanjem. Ko smo
končali, so učiteljice popravljale teste, tekmovalci pa smo si ogledali
predstavo z naslovom »Frendice«.
Ob razglasitvi rezultatov smo bili
zelo veseli, saj smo se med 68 ekipami uvrstili med 8 najboljših. Čakala
nas je nova preizkušnja in kar tresli
smo se od treme, ko smo prišli na
vrsto. Tokrat nam sreča ni bila tako
naklonjena, saj se nam je zataknilo
pri zadnjem odločilnem vprašanju.
Z rahlim razočaranjem, a veseli te

DELAVNICE S STARŠI
Stina Lah, Lina Horvat, Hana Holc, 3.a,
in Lia Kampl, 3. b

V

mesecu oktobru smo imeli delavnice s starši. Izdelovali smo
različne izdelke. Me smo se udeležile delavnice, kjer smo izdelovali skodelice iz gline in uhane iz das mase.
Razdelili smo se v dve skupini, potem pa smo se zamenjali. Okraske

smo izdelali za božični bazar. Nekatere okraske smo dali še v peč. Nato
smo odšli domov.

V

tem šolskem letu smo se učenci
sedmih razredov odločili, da se
bomo udeležili tekmovanja Malih
sivih celic. Vneto smo se pripravljali
pod mentorstvom učiteljice Natalije Nežmah in se sestajali večkrat
tedensko. 1. oktobra je napočil ta
težko pričakovani trenutek. Z avtobusom smo se z učenci iz ostalih
ptujskih šol odpravili v Veliko Nedeljo, kjer so nas lepo sprejeli z nastopom učencev in nagovorom rav-

4

Olgica in mi, marec 2014

ŠPORTNI DAN PO
HALOŠKI POTI

nove izkušnje, smo se vrnili nazaj
Šolski novinarji
proti domu.

TEDEN OTROKA
Jakob Val Mogu, Andraž Alič in Jure
Peklar, 3. b

P

rvi teden v oktobru je bil teden
otroka. V šoli smo pekli palačinke, ki so bile zelo, zelo, zelo, zelo,
zelo, zelo slastne. Med peko palačink smo peli pesmice. Ko smo šli v

K

ar dobro smo že zakorakali v
novo šolsko leto in tako je že
tudi za nami 1. športni dan, ki je bil
nekaj posebnega, saj smo se ga udeležili vsi učenci šole. Športni dan je
bil namenjen pohodu, in sicer osvojiti Haloze oz. prehoditi haloško pot.
Zbrali smo se ob 8.30 na parkirišču
pod gradom, vstopili v avtobuse, ki
so nas že čakali in odpeljali smo se
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v Haloze. Izstopili smo na različnih
točkah, saj smo imeli začrtano pot
po razredih. Vsaka skupina je imela
tudi svojega planinskega vodnika, ki
je dobro poznal pot in nam med potjo tudi znal razložiti, kje se nahajamo, v kateri smeri je Ptuj, kako se
imenuje bližnji grič, koliko časa še
bomo hodili (to je bilo kar pogosto
vprašanje) …
Haloze so na določenih točkah kar
strme, zato se je kar dobro videlo, da
se eni učenci premalo gibljemo oz.
hodimo peš, saj smo kar pošteno sopihali navkreber in kar naprej spraševali, če je še daleč. Ampak vsak
trud je poplačan in tudi naš je bil.
Ko smo prišli na vrh, se je pred nami
razkril krasen pogled po pokrajini
pod nami. Po kratkem počitku in
malici smo pot nadaljevali. Med potjo smo se najedli še sliv, ko pa smo
šli skozi gozd, smo si nabrali še polne vrečke kostanjev. Uf, še piknik ob
kostanjih bo doma!
Pot se je vedno bolj spuščala in že
smo zagledali vsaka skupina svoj
avtobus.
Razposajeni in rahlo utrujeni smo
se vrnili na parkirišče v Ptuju. Bilo
je suuuupeeer!!!

V

sredo, 16. oktobra 2013, smo
imeli 1. tehniški dan, ki se je
začel ob 13.00 uri. Učenci smo po
razredih izdelovali izdelke na temo
turistični spominki Ptuja. Kot učenki interesne dejavnosti šolski novinarji sva dobili priložnost anketirati
učence od 6. do 9. razreda. V 6. a razredu so izdelovali darilne škatlice.
Naredili so jih iz lepenke in kartona,
na koncu pa so jih olepšali z bleščicami. Učenci so povedali, da je bilo
zabavno, hkrati pa tudi težko. V 6. b
razredu so izdelovali klobuke iz filca, iz katerega so najprej izrezali tri
dele, nato pa jih sešili skupaj. Učenki sta nama na kratko povedali, da je
bilo zabavno in da so se naučili šivati. V 7. a razredu so kuhali marmelado, pekli kolačke in barvali steklenice. Marmelado so naredili tako, da
so najprej sadje narezali na drobne
koščke, ga dali kuhat in dodali malo
sladkorja. Vse skupaj so kuhali vsaj
2 uri. Nekateri učenci so med kuhanjem povedali, da prvič kuhajo marmelado. V 7. b razredu smo iz DAS
mase izdelovali magnetke v obliki

ptujskega grba. Maso smo zvaljali in
po modelu izrezali grbe. Na že suhih
izdelkih smo z rdečo barvo pobarvali križ in s sekundnim lepilom na
hrbtno stran prilepili magnet. Učenci smo se pri tem zelo zabavali. V
8. a razredu so izdelovali sončne ure
in podstavke iz plute. Na začetku so
iz lesa izrezali pravokotnik za sončno uro. Nato so pristavili kazalec.
Učenca sta dejala, da je bilo zabavno, a zahtevno delo. V 8. b razredu
so izdelovali klopotce. Najprej so
narisali skico, nato pa izrezali dele,
ki so jih zlepili. Učenki sta povedali, da je bila izdelava zelo zahtevna,
ker je bila potrebna natančnost. V
9. a razredu so prerisovali in risali
ptujske znamenitosti. Pri izdelavi so
uporabljali karton, tuš ter svinčnik.
Učenci so v en glas povedali, da je
bilo zanimivo in enostavno. V 9. b
razredu so z akrilom risali na platno.
Najprej na platno narišeš risbo, nato
pa jo pobarvaš. Učenca, s katerima
sva se pogovarjali, sta povedala, da
je bilo super!

OLGICA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH
Šolski novinarji

O

lgica ima že vrsto let svojo spletno stran, kjer lahko prav vsak
prebere osnovne informacije o šoli
ter se seznani o naših dogodkih,
dosežkih in izve druge zanimivosti. V tem šolskem letu je v mesecu
oktobru šolska spletna stran doživela večjo prenovo, konec oktobra
pa je Olgica dobila tudi svojo stran
na družbenih omrežjih facebook in
twitter, saj se zavedamo, da sta ome-

1. TEHNIŠKI DAN IN
TRŽNICA POKLICEV
Ina Gajzer in Nika Šoštarič, 7. b
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njeni omrežji še posebej priljubljeni
med nami – mladimi. Vse novice, ki
jih objavimo na šolski spletni strani,
tako sproti objavimo še na naši facebook strani in twitterju. Če torej
želite biti na tekočem z življenjem in
delom na šoli, nas obiščite na www.
olgica.si, nas všečkajte na www.facebook.com/olgica.ptuj ali nam sledite
na twitterju na @olgica_ptuj.

2. ŠPORTNI DAN ZA
UČENCE OD 6. DO 9.
RAZREDA
Nina Fridl, Tjaša Cebek in Ina Gajzer, 7.b

V

četrtek, 7. novembra 2013,
smo imeli učenci od 6. do 9. razreda 2. športni dan. Odpravili smo
se na različne lokacije. Učenci 6. razredov so imeli preizkus plavanja v
Termah Ptuj, učenci 7. razredov pa
smo se pomerili v boksu z Dejanom
Zavcem in se urili v kegljanju.
Na učni uri z Dejanom Zavcem smo
se najprej preobuli v čiste čevlje,
nato pa smo se razgibali. Tekli smo
v velikem krogu in naredili nekaj
glavnih razgibalnih vaj. Nato smo se
razdelili v dve skupini. Ena skupina
je s pomočnikom Janom boksala v
vreče za boks, druga pa je skakala
čez kolebnico in odbijala teniške žogice. Nato smo se zamenjali. Dejan
Zavec nam je pokazal nekaj osnovnih boksarskih udarcev, nato pa
smo dobili priložnost za boks z njim
v ringu. Ob koncu nam je Dejan
razdelil svoje slike z avtogramom in
nam razložil, da borilnih veščin ne
smemo uporabljati na drugih, ker
je kar nevaren šport. Če si nasilen,
lahko pride do poškodb. Nato smo
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se počasi poslovili in šli na kegljanje.
Ko smo prišli, so nas ločili po spolu. Učiteljica kegljanja nas je naučila, kako se keglja. Ko smo spoznali
tehniko, smo se razdelili v dve skupini in tekmovali. Na tem športnem
dnevu smo spoznali tehnike dveh
zelo zanimivih športov in se ob tem
še zabavali. Verjamemo, da bo ta
športni dan ostal v lepem spominu
tudi osmošolcem, ki so se preizkusili v streljanju s serijsko zračno puško
in v bowlingu, kot tudi devetošolcem, ki so se razgibali s fitnesom in
bowlingom.

TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK
Šolski novinarji

V

petek, 15.11. 2013, smo imeli naravoslovni dan. Bili smo
ga veseli, saj je bila malica ta dan
malo drugačna. Na mizi nas je čakal tradicionalni slovenski zajtrk, tj.
kruh z maslom in medom, mleko
ter jabolko in orehi. Šolski novinarji smo se odpravili po razredih, da
bi poročali o dejavnostih naravoslovnega dne. Najprej smo obiskali učence od 1. do 3. razreda, ki so
imeli na obisku medicinsko sestro.
Povedali so, da so izvedeli veliko
novega o zdravju in da si bodo te
dobre nasvete tudi zapomnili. V 4.
in 5. razredih so se najprej pogovarjali o zdravi prehrani, nato pa so se
preizkusili v pripravi sadne solate. V
6. a in b razredu so si najprej ogledali proizvodnjo kruha in peciva v
ptujski pekarni, nato pa so v likovni
učilnici ustvarjali plakate o zdravi
prehrani. Učenci 7. razredov smo si
ogledali poučen film o odraščanju
in zasvojenosti, ki mu je sledila delavnica o odvisnosti. Osmošolci so v
delavnicah razpravljali o spolnosti,
devetošolci pa so si najprej ogledali film o zasvojenosti, kasneje pa
prisluhnili zanimivemu predavanju
kriminalista in policista, ki sta jim
razlagala o posledicah jemanja drog,

kot so trava, heroin, idr.
To je bil zelo zanimiv naravoslovni
dan, ni nam bilo dolgčas in še veliko
smo se naučili.

PLANINSKI IZLET NA
LOVRENŠKA JEZERA
Jakob Val Mogu in Jure peklar, 3. b

V

soboto, 16. novembra 2013,
smo se odpravili na planinski
izlet. Najprej smo čakali na avtobus.
Kos mo ga dočakali, smo vstopili
vanj. Ob prihodu smo se razdelili v
skupine. Napotili smo se do Lovrenškega jezera. Tam smo imeli malico.
Šli smo še do Peščene koče. V koči
smo popili čaj. Potem smo se vpisali v dnevnik. Nato smo se odpravili
domov. Bilo je super.

OGLEDALI SMO
SI MUZIKAL
»ROMEO+JULIJA«
Tjaša Cebek, Nika Šoštarič in Ina Gajzer, 7. b

L

etos sta nam učitelja angleščine
že šesto leto zapored ponudila
možnost ogledati si muzikal v angleščini. Zaradi velikega interesa
učencev smo se tokrat odpravili na
II. gimnazijo Maribor kar dvakrat.
Ena skupina se je tja podala v petek,
15. novembra 2013, druga pa teden
dni kasneje. Ogledali smo si muzikal »Romeo+Julija«, ki so ga dijaki
angleške gledališke skupine English
Student Theatre letos uprizorili prvič. Muzikal prikazuje znano Shakespearovo ljubezensko zgodbo med
Romeom in Julijo, čigar družini sta
med seboj že stoletja sprti, ampak to
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ne prepreči ljubezni med njima. Čeprav je za obstoj njune zveze mnogo ovir, jima le uspe priti skupaj, a
na žalost se njuna ljubezen tragično
konča.
Nad predstavo, ki je imela zelo moderen pridih, smo bili vsi navdušeni.

iz usnja obeske za ključe, šivali klobuke iz filca, izdelovali aranžmaje
iz naravnih materialov, izdelovali
sončne ure, podstavke za kozarce
in nakit, izdelovali okvirje, risali portrete ptujskih znamenitosti,
izdelovali voščilnice in razglednice mesta Ptuj, šolski novinarji ter
učenci foto video krožka pa smo
1. TEHNIŠKI DAN
poskrbeli za pisno in slikovno doZA 4. IN 5. RAZRED kumentiranje tehniškega dne in
ažurno objavo na spletu. Izdelke,
Andrej Majnik, 5. a
ki so ta dan nastali, smo ponudili
sredo, 20. 11. 2013, smo imeli na dobrodelnem bazarju ob dnevu
učenci 4. in 5. razreda tehniški šole in so šli kot za med.
dan. Ker je letošnji projekt šole NEKOČ SO BILI MOJSTRI MOJEGA
MESTA, smo izvedli tehniški dan
na to temo. V uvodnem delu smo
si ogledali PowerPoint predstavitev domačih obrtnikov. Ko nam je
postala tema jasna, smo premešali
usvojeno znanje, dodali malce domišljije, kapljico rim in nastale so
zanimive uganke. Sledil je najzanimivejši del. Naše učilnice so se spre- 35. DAN ŠOLE
menile v čisto prave obrtniške de- Šolski novinarji
lavnice. 4. razredi so bili lončarji, 5.
pa svečarji in tkalci. Ob koncu teh- V torek, 26. novembra 2013, smo
niškega dneva smo bili vsi enotne- s svečano prireditvijo obeležili 35.
ga mnenja, da je za nami dan, poln rojstni dan naše šole. Po šolski hinovih informacij in izkušenj. Nastali mni v izvedbi ansambla Olgice in
izdelki so bili namenjeni za prodajo uvodnem pozdravu naših učenna bazarju ob dnevu šole.
cev, je prisotne najprej nagovorila
ravnateljica naše šole, ga. Helena
Ocvirk, nato pa še župan mestne občine Ptuj, dr. Štefan Čelan. Tokratna

V

prireditev je bila nekaj posebnega,
saj je vezno besedilo zamenjal ples.
Naša maskota je pred vsako točko
zapolnila sceno s koščkom mozaika,
naše plesalke, učenke 5. b, 7. a in 7. b
razreda, pa so s plesom napovedale
posamezne točke. Učenci 5. a so najprej pokazali svoje košarkarske in
navijaške sposobnosti, takoj za njimi pa so se predstavili naši najmlajši
učenci s svojo točko Igrarije. Nato so
se nam z rapom predstavili učenci 2.
a in 2. b razreda in poželi lep aplavz.
Učenci 7. b so dokazali, da znamo
tudi angleško, saj so nam predstavili
angleško točko z naslovom The Gallery of Thieves. Tudi naši četrtošolci
nas z odličnim bobnanjem in svetlobnimi efekti niso pustili ravnodušnih. Učenke in učenci 6. a so nas
nasmejali s svojo dramsko uprizoritvijo z naslovom Športna pričeska,
učenci 8. b pa so nam ob pomoči
Pitagorovega izreka pokazali, kako
gredo skupaj matematika, rap in beatbox. Za zabavno vzdušje so nato
poskrbeli še naši tretješolci - filharmoniki, ki niso na svoje instrumente
samo igrali, ampak z njimi tudi zaplesali. Ob koncu prireditve so člani
našega ansambla Olgice zaigrali in
zapeli pesem Vse najboljše, draga
Olgica, nato pa sta učenka in učenec
5. razreda vse prisotne povabila na
bazar. Verjamemo, da se je publika
ob našem programu zelo zabavala,

2. TEHNIŠKI DAN
Nina Fridl, Nika Šoštarič, Ina Gajzer in
Tjaša Cebek, 7. b

V

petek, 22. novembra 2013, smo
imeli učenci od 6. do 9. razreda
2. tehniški dan. Vsak učenec si je po
interesu izbral poljubni delavnici.
Po prvih dveh urah smo imeli malico in nato menjavo delavnic. Na
delavnicah so tako učenci izdelovali
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saj nas je ob koncu nagradila s ču- GOSTOVALI SMO
dovitim aplavzom, s čimer je poplačala naš vloženi trud. Zato še enkrat RADIU PTUJ
- VSE NAJBOLJŠE, OLGICA!
Jure Peklar, 3. b

MEDNARODNI DAN
INVALIDOV NA OLGICI
Tjaša Cebek, Nina Fridl in Ina Gajzer, 7. b

T

ako kot vrsto let smo tudi letos
na OŠ Olge Meglič z več dogodki
obeležili mednarodni dan invalidov.
Že v četrtek, 28. 11. 2013, smo se
učenci − prostovoljci udeležili delavnice Les je naš prijatelj, kjer smo
ustvarjali skupaj s starejšimi invalidi,

ki imajo minimalno možnost uporabe rok. Delavnico izdelave stojala
za revije in knjige je vodil arhitekt
in oblikovalec prostorov g. Miha
Burger. Poudarek delavnice je bil
na doma narejenih izdelkih iz lesa.
Delavnica je bila zelo poučna, saj
smo se naučili nekaj novega o lesu,
izvedeli pa smo tudi to, da lahko preproste izdelke iz lesa izdelujejo tudi
nekateri invalidi.
Tudi letos smo 3. 12. s kratko proslavo obeležili mednarodni dan invalidov. Na letošnji prireditvi so nas z
igranjem na Orfova glasbila razveselili učenci OŠ Ljudevita Pivka. Pridružil se jim je še Nejc Grobeljšek
iz zavoda Sonček Ptuj-Ormož, ki je
zaigral na kitaro ter nam zapel dve
skladbi, ki sta nas navdušili. Program
so povezovali učenci naše šole s svojimi literarnimi prispevki, v katerih
so nam predstavili svoja razmišljanja
o invalidih. Nekateri učenci so tako
prebrali kratke zgodbice, ki so jih napisali o omenjeni tematiki, medtem
ko so drugi recitirali svoje pesmi.
Nastopajoče smo ob koncu prireditve nagradili z velikim aplavzom.
8
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se se je začelo, ko se je v soboto, 30. novembra 2013, pred
blokom prikazal avto. Učiteljica je
prišla po nas. Odpeljali smo se na
Radio Ptuj. Tam smo se usedli v
posebno sobo, kjer smo se dogovorili, kaj bomo povedali. V sobi smo
bili učiteljica Natalija, Žiga Godicelj, Rok Kukovec, jaz Jure Peklar in
moja sestra Lara, novinarka Mateja in tonski mojster Peter. Po radiu
smo govorili o dnevu šole OŠ Olge
Meglič. Naša šola je letos praznovala
35. dan šole. Učenci smo na proslavi
peli, igrali instrumente, dramatizirali, repali in se predvsem zabavali.
Na radiu smo se imeli super. Potem
smo se šli še posladkat v slaščičarno.

ŠPORTNI DAN ZA
UČENCE 5. RAZREDOV
Nino Kekec, 5. b

V

četrtek, 28. novembra 2013,
smo imeli športni dan. Okrog
8. ure zjutraj smo se odpravili v
športno dvorano Campus. Pot, ki
ni bila dolga, nas je vodila ob reki
Dravi. Ko smo prispeli, smo se razporedili v slačilnice in se preoblekli
v športna oblačila. Ko smo stopili v

dvorano, se nam je zdela zelo velika
in urejena. Za začetek smo pretekli 4
kroge po telovadnici, nato pa smo za
ogrevanje preskakovali ovire. Razdelili smo se v 3 skupine. V 1. skupini so učenci v steno metali teniške
žogice, v 2. skupini so z Dejanom
Zavcem boksali v ringu, medtem ko
so v 3. skupini boksali v boksarsko
vrečo. Nato so se skupine zamenjale,
dokler nismo vsi dobili priložnosti
poskusiti vsako stvar od naštetega.
Ko smo končali z vajami, smo vsi
dobili še fotografije Dejana Zavca
z njegovim podpisom. V garderobah smo se preoblekli in se lahko
eno uro igrali v mestnem parku. Po
končanem športnem dnevu je sledilo kosilo. Ta športni dan je bil eden
mojih najljubših in upam, da še bo
več takšnih.

Olgica poroča
DAN CAJONOV

šlo že veliko bolje. Na koncu tedna 2. TEHNIŠKI DAN ZA
smo imeli tudi tekmovanje. A nismo
Sara Desku, Lia Kampl, Vita Lazić in Iva
samo smučali. Vsak dan smo imeli UČENCE 4. IN 5. RAPrša Đerić, 3. b
še kup drugih dejavnosti. Peljali smo ZREDA
se z adrenalinskimi sanmi, telovadili
Andrej Majnik, 5. a
smo v športni dvorani, mišice smo
si sprostili v wellnesu, plesali smo v
decembra 2013 smo učenci
disku. Utrjevali smo tudi anglešči4. in 5. razredov kot vsako
no. Na kratko povedano: imeli smo leto tudi letos imeli delavnice, v
se super.
katerih smo izdelovali izdelke za
petek, 13. decembra 2013, smo
božično-novoletni bazar. Ker pa v
imeli učenci od 1. do 4. razreda
decembru iz vsake kuhinje diši po
v šolski telovadnici delavnico cajo- OGLED ČISTILNE
prazničnih dobrotah, se je to zgonov. Cajoni so bobni v obliki škatel.
NAPRAVE
dilo tudi pri nas. Spretne roke naših
Narejeni so iz lesa in to tako, da lahučencev so zamesile testo, oblikovako sedimo na njih. Učil nas je učitelj Luka Hodnik, 4. b
le piškote in že je dišalo iz pečice. Na
Jaka. Igrali smo ob različnih skladpetek, 13. 12. 2014, smo si koncu smo se posladkali, izmenjali
bah in tudi samo po ritmu, ki nam
učenci 4. razredov ogledali recepte in v en glas zakričali: »Še več
ga je kazal učitelj. Cajoni so lahko čistilno napravo na Ptuju. Najprej
takšnih tehniških dni!«
zelo glasni ali pa tihi, odvisno od nam je gospa Saška Hodnik pokazatega, kako igramo nanje. Všeč nam la laboratorij, kjer kontrolirajo vzorje bilo, da smo lahko zaigrali vsak ce, ki pridejo na čistilno napravo in OLGICA STARS
svoj ritem. Ob koncu smo učitelju
Šolski novinarji
pomagali pospraviti in odnesti cajoadnji šolski dan koledarskega
ne do avtomobila.
leta 2013 smo preživeli še posebej praznično. Po jutranji proslavi
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
ob dnevu samostojnosti in enotnoSara Rosalia Gutschi, 6.a
tečejo iz nje. Preverjajo pa tudi pitno sti smo po razredih s praznovanjem
vsak na svoj način obeležili konec
esela druščina 6. a in 6. b je 9. vodo. Gospod Ivan Dobnik nam je
leta. Devetošolci so, tako kot vsako
decembra 2013 že na avtobusu razložil, kako je zgrajen vodovodni
leto, pripravili srečelov, s katerim so
glasno prepevala pesmi, saj nas je sistem na ptujskem območju. Na
zbirali denar za zaključno ekskurzičakal prijeten teden na Rogli. Vsi črpališču pitne vode v Spuhlji gojijo
jo. Srečke so šle kot za med, saj smo
smo se že zelo veselili smučanja. celo ribice. Nato nas je gospa Brigijih pokupili v pičle pol ure, z zadetki
Kmalu po prihodu smo se odpra- ta Tepuš vodila po čistilni napravi. pa smo bili zadovoljni.
Na dotoku smo videli, kje umazana
vili na smučišče, kjer smo se razdevoda priteče, nato nadaljuje pot do Ob 10.20 smo se vsi učenci zbrali v
lili v skupine. Nekateri učenci so se
štirih velikih bazenov, kjer se uma- šolski telovadnici, kjer smo po nešele morali naučiti smučati, drugi
zanija posede, voda pa nadaljuje pot kajletnem premoru znova uživali
pa so želeli svoje znanje smučanja
proti iztoku, kjer se čista izlije v reko na zabavni prireditvi »Olgica Stars«.
le nadgraditi. Uspelo nam je vsem. Dravo. Na koncu so nas pogostili s Nika in Žiga sta napovedala posaSmučali smo po različnih progah, toplim čajem in čokoladicami.
mezne točke, ki smo jih tokrat učenna unijorčku, na mašinžagi, na jasi,
na košuti, na jugovem … Na začetku smo na progi »ravnali krtinovce«
in »iskali tartufe«, kasneje nam je

23.

V

V

Z

V

Olgica in mi, marec 2014

9

Olgica poroča
ci pripravili sami. Tako smo se lahko
prepričali, da ima Olgica raznolike
talente – pevske, plesne, igralske,
akrobatske in še in še. Vse točke so
bile nagrajene z bučnim aplavzom,
pohvale pa so kar deževale tudi s
strani »strokovne žirije«.
Ob koncu prireditve je vse prisotne
nagovorila tudi gospa ravnateljica,
ki nam je vsem zaželela lepe praznike in obilo uspeha v novem letu. Za
piko na i pa so s svojim presenečenjem poskrbeli v Elanu, saj so nam
ravno ta dan dostavili petnajst kompletov smuči in palic ter tako poskrbeli za veliko navdušenje v dvorani
in ravno pravšnji vesel zaključek koledarskega leta.

ŠOLSKI IN OBČINSKI
PARLAMENT
Nina Fridl, 7. b

V

četrtek, 16. januarja 2014, smo
na naši šoli izvedli šolski parlament, ki so se ga udeležili predstavniki vseh oddelkov. Tema letošnjega
parlamenta se je glasila »Razmere
v družbi«. Najprej so nas pozdravili učenci 1. razredov, ki so se omenjene teme lotili tako, da so skupaj
z učiteljico prebrali knjigo, ki so
nam jo vsem predstavili. Učenci od
2. do 9. razreda so o omenjeni temi
razpravljali po razredih, na šolskem
parlamentu pa so nam predstavili
svoja spoznanja ob pomoči plakata
ali računalniške projekcije. Vsi smo
bili istega mnenja, da ko pomislimo
na naslov »razmere v družbi«, vse
prepogosto v ospredje pridejo negativna mnenja. Vzrok zagotovo lahko
iščemo v medijih, ki nam dnevno
servirajo novice o različnih aferah,

kriminalnih dejanjih, nepoštenju
idr. Po razpravi smo še ugotovili, da
pa vse le ni tako negativno. Slovenci
smo priden in pošten narod, zmeraj
pripravljen pomagati. Tudi mi smo
imeli številne predloge, kako izboljšati razmere v družbi. Ljudem v stiski bi lahko pomagali z različnimi
zbiralnimi akcijami (zbiranje oblačil, hrane, igrač, učbenikov in knjig,
toaletnih pripomočkov). Številne
stvari pa že počnemo (zbiramo zamaške, star papir itd.). Pred zaključkom smo izbrali še štiri predstavnike,
ki so našo šolo 22. januarja predstavljali na občinskem parlamentu. To
smo bili Ivana Ilec, 9. b, Žan Molnar,
9. a, Tajda Ljubec, 8. b, in Nina Fridl,
7. b, ki smo se po šolskem parlamentu pridno sestajali z našo mentorico,
go. Anito Peklar Selinšek in naša
šolska spoznanja uspešno predstavili
tudi na občinski ravni.

dramsko uprizorili Prešernov sonet »Apel in čevljar«, medtem ko
so petošolke zaigrale del Jurčičeve
»Kozlovske sodbe v Višnji Gori«. Z
nebesedno dramsko uprizoritvijo
pa so nam šestošolci prikazali nastanek šolske pesniške zbirke »Prvi
koraki«, ki je letos izšla že dvajsetič
zapored, in sicer od zamisli do izdaje. Prireditev je zaključil pevski zbor
s Prešernovo »Od železne ceste«.

SPREJEM BODOČIH
PRVOŠOLCEV
Maša Sarić, 6. b

V

četrtek, 6. 2. 2014, so naši bodoči prvošolčki s svojimi mamami
in očeti prvič prestopili prag naše in
njihove šole, kjer jim je naša lutkovna skupina posebej ob tej priložnosti
uprizorila lutkovno pravljico Mojca
Pokrajculja. Naši malčki so bili naše

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Tjaša Cebek, 7. b

V

sredo, 5. februarja 2014, smo
ob 17. uri pričeli s prireditvijo
ob slovenskem kulturnem prazniku.
Pričeli smo s slovensko himno, kot
se za tako prireditev spodobi. Nastopili so učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora, godalni
orkester in sekstet flavt v spremljavi
kitar. Literarni večer je povezovala
Ivana Ilec, z recitiranjem slovenske
poezije pa smo spoznali pomembnost slovenstva. Učenci 3., 5. in 6.
razredov so nam pokazali tudi svoje
dramske sposobnosti. Tretješolci so

predstave zelo veseli in z velikim zanimanjem in navdušenjem so spremljali, kako Mojca prijazno spusti
premražene živali v svojo hiško. Po
predstavi smo naše bodoče prvošolčke pogostili še s piškotki in sokom,
sledile pa so še delavnice, na katerih
so izdelali vsak svojo medaljo.

3. TEHNIŠKI DAN 4.
IN 5. RAZREDOV
Andrej Majnik, 5. a

11.
10
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februarja 2014 je bil za nas
Olgičarje prav poseben dan,
saj smo se učenci 4. in 5. razredov
pripravljali na pustne norčije. Ker
smo posebej ponosni na našega

Olgica poroča
ptujskega kurenta, smo kurente tudi
izdelovali. Da pa se nismo urili le v
ročnih spretnostih, smo še zamesili
testo in spekli slastne flancate in se
z njimi posladkali. Vtise sem strnil
tudi v pesmi Pust, širokih ust, ki si jo
prav tako lahko preberete v našem
šolskem časopisu.

ZIMSKI ŠPORTNI
DAN ZA UČENCE OD
6. DO 9. RAZREDA
Nika Šoštarič, 7. b

V

četrtek, 13. februarja 2014,
smo imeli zimski športni dan.
Učenci smo izbirali med tremi dejavnostmi, in sicer smučanjem, drsanjem ter pohodom.
Smučanja so se lahko udeležili učenci, ki znajo dobro smučati. Zbrali so se ob 8. uri na parkirišču pod
gradom. Avtobus jih je odpeljal na
Areh, kjer so cel dopoldan smučali
po strmih progah. Utrujeni so se vrnili nazaj na Ptuj v zgodnjih popoldanskih urah.
Skoraj 70 učencev se je udeležilo drsanja v Ledeni dvorani Maribor. Tja
nas je pripeljal avtobus okrog 9.30
ure. Najprej smo si sposodili drsalke
in ob 10. uri dokaj previdno stopili
na led. Prvih nekaj minut smo še lovili ravnotežje, tik pred koncem pa
smo že drsali kot pravi profesionalci. Ura in pol je minila kot bi mignil,
saj smo se ob 12. uri že odpravili na
avtobus proti Ptuju.

Učenci, ki so se udeležili pohoda, so
se zbrali ob 8.30 na šolskem dvorišču in se napotili ob jezeru proti Markovcem. Vreme jim ni bilo
preveč naklonjeno, saj jih je vso pot
spremljala megla, ki ni dovoljevala,
da bi se še razgledali po okolici. Ko
so prišli do Zabovc, so se obrnili in
se napotili nazaj proti Ptuju. Šele
takrat je zimsko sonce prodrlo skozi meglo in v daljavi se je prikazal s
soncem obsijan ptujski grad, ogreli
pa so se tudi pohodniki, ki so se še
za nekaj minutk ustavili na Ranci
Ptuj. Bilo je zelo prijetno.

TEHNIŠKI DAN ZA
UČENCE OD 1. DO 3.
RAZREDA
Vita Lazič in Amelie Pajnkiher, 3. b

V

četrtek, 13. 2. 2014, in v petek,
14. 2. 2014, smo imeli učenci
1., 2. in 3. razreda tehniški dan. Na
ptujski grad smo si šli ogledat tradicionalne maske (kurente, medveda,
orače, cigane …). Po vodenem ogledu smo šli v delavnico. Izdelali smo
si papirnatega rogatega kurenta, nato

smo se odpravili v šolo, kjer smo nadaljevali s tehniškim dnem. Iz tršega
papirja smo si izdelali naglavne maske in kapice. Dan je bil zelo zanimiv
in ustvarjalen. Ob delu smo se imeli
lepo in izdelki so nam lepo uspeli.

3. TEHNIŠKI DAN ZA
UČENCE OD 6. DO 9.
RAZREDA
Šolski novinarji

T

ehniški dan je potekal v torek,
11. februarja 2014. Namen tega
tehniškega dne je bil narediti čim več
izdelkov, ki jih bomo uporabili ob
bližajočem se pustu.
Tako smo ves dopoldan pridno rezali,
izrezovali, lepili, upogibali, barvali ...
Tako so nastali različni pustni okraski, s katerimi bomo okrasili šolo in

mestne izložbe.
Učenci sedmega razreda so s folijo
ovijali glinaste obeske, večina le-teh
je bila podoba kurenta, nekaj pa tudi
klovnov. Ovili smo jih s folijo in povezali z rafijo. Fantje so barvali lesene
okvirje z lepo rdečo barvo.
Učenci šestih razredov so iz krep
papirja različnih barv pletli pisane
verige, ki bodo krasile okna. Iz papirja so še izrezovali pajacke in očala-maske.
Tudi učenci osmega in devetega razreda so izdelovali podobne okraske
iz papirja.
Vse izdelke smo lepo zložili v kartonaste škatle, pospravili učilnice in
zadovoljni, da smo opravili koristno
delo, odšli domov.
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INTERVJU Z RAVNATELJICO
Žiga Godicelj in Nika Šoštarič, 7. b

V tem šolskem letu smo na Olgici
dobili novo ravnateljico. To vlogo
je prevzela gospa Helena Ocvirk, ki
je na naši šoli zaposlena že od leta
2005. Preden je postala ravnateljica,
je delala kot specialna pedagoginja.
Da bi jo vsi skupaj malo bolje spoznali, sva se odločila, da ji zastaviva
nekaj vprašanj.
Zakaj ste se odločili, da postanete
ravnateljica?
O tem, da bi postala ravnateljica, nisem razmišljala. Toda življenjske situacije so mnogokrat nepredvidljive
in tako sem se na pobudo večine sodelavcev in nekaterih staršev ter seveda po dolgem osebnem razmisleku
odločila za to pot. Svoje poslanstvo
jemljem profesionalno in zelo vestno ter odgovorno, kar pomeni, da
sem prepričana, da lahko skupaj v
sodelovanju s sodelavci uresničujem vizijo Olgice, kar pomeni, da
smo odprta, ustvarjalna šola, šola,
ki zagotavlja kakovostno izvedbo
vzgojno-izobraževalnega programa,
ki je ciljno in vsebinsko usmerjen na
vsakega učenca posebej.
Kaj vam je najljubše na šoli?
Težko se odločim, kaj mi je najljubše
na šoli. Veliko stvari na šoli me radosti in mi je všeč. Zagotovo ste na
prvem mestu učenci in učenke, ki
prinašate s svojo mladostno razigranostjo v šolo življenje, pa ne samo
v šolo, temveč tudi v samo staro
ptujsko mestno jedro, kjer stoji naša
šola. Veselim se vaših uspehov in
dosežkov v šoli in izven nje. Povedati moram, da imam tudi zelo dobre
sodelavke in sodelavce, s katerimi
kujemo nove načrte za prihodnost
šole ali pa preprosto po pouku ob
kakšni kavi tudi sproščeno poklepetamo. Všeč mi je tudi sama lokacija šole, čeprav imamo nekaj težav s
parkiranjem. Iz vsakega okna naše
šole imamo zelo lep razgled na ptujski grad, na reko Dravo, vidi se Do12
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načka gora, mestni stolp … - pravo
bogastvo. Naša šola, čeprav je starejša, ima, ko stopiš vanjo, poseben čar,
ima srce, začutiš njen utrip.
Kakšni so vaši načrti za to šolsko
leto in za v prihodnje?
Kar se tiče izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa in drugih
dejavnosti, je program že pripravljen od začetka šolskega leta. Delo
poteka tako, kot smo si ga začrtali.
Da ne bi vsega naštevali, ste verjetno
učenci sami opazili, katere so te aktivnosti, ki jih izvajamo.
V prihodnje si pri učencih zlasti želim, da vam je v šoli prijetno in da
radi hodite v šolo. Želim si, da bi
postali pošteni, spoštljivi in strpni
ljudje. Predvsem si želim, da bi si
pridobili čim več različnega znanja,
ki vam bo odprlo pot v vašo prihodnost, ki bo zagotovo polna novih življenjskih izzivov. Zelo vesela
bom, če bodo starši še naprej, tako
kot do sedaj, sodelovali s šolo in se

aktivno vključevali v različne dejavnosti, ki jih organiziramo na šoli.
Želim si njihovih pobud in mnenj.
Vsem sodelavkam in sodelavcem
pa želim, da imajo še naprej toliko
delovnega in ustvarjalnega elana, da
iščejo nove poti na področju poučevanja in lastnega učenja. Želim, da
se v šoli dobro počutijo in prihajajo
na delo veseli in zadovoljni.
Kako se počutite kot ravnateljica v
primerjavi s tem, kar ste počeli prej?
Delo ravnateljice je v primerjavi s
prejšnjim drugačno, dinamično in
zahteva mnogo več odgovornosti in
znanj z različnih področjih. Moram
pa povedati, da se počutim dobro,
saj delovanje znotraj šole in navzven
poznam že od prej, poznam tudi vse
zaposlene, poznam tudi vas učence
in učenke ter mnoge starše. Menim,
da je zagotovo mnogo težje začeti
svoje poslanstvo ravnateljice na kateri drugi šoli, šoli, ki je ne poznaš.
Kaj mislite o zvoncu?
Naša šola je dolga leta slovela kot
šola brez zvonca, kar je bilo tudi zelo
dobro sprejeto. Toda zadnje leto ste
učenci na šolski skupnosti večkrat
izrazili željo, da želite imeti zvonec,
zato smo šolski zvonec ponovno
usposobili. Tudi meni in učiteljem
je zvonec všeč. Opazno je tudi manj
zamujanja k pouku. Zvonec je super,
tako kot nekoč: Ko zazvoni zvonec,
je pouka konec!
Naju pa ne zanimajo samo vprašanja povezana z vašim delom. Če
dovolite, bi vam zastavila še nekaj
osebnih vprašanj, da vas malo bolje spoznamo tudi s tega vidika.
Seveda. Izvolita.
Katera je vaša najljubša barva?
Nimam določene svoje barve. Všeč
so mi živahne – žive barve, čeprav se
pri oblačilih ne odločam zanje. Ljube so mi rumena, zelena, črna, modra … Skoraj vse barve, pomembni
so odtenki in njihova izrazitost.
Katera je vaša najljubša žival?
Težko rečem, katera žival mi je ljub-

Olgica sprašuje
ša. Mnogo hišnih ljubljenčkov smo
imeli doma. Imeli smo psa, zajce in
mongolskega skakača. Sedaj imamo
muco, ribice, papigo- skobčevko, ki
nam jo je uspelo naučiti govoriti nekaj besed.
Katera je vaša najljubša revija?
Ko sem bila v vaših letih, je bilo branje revij mnogo popularnejše kot
zdaj. Takrat nismo imeli računalnikov in mobilnih telefonov. Tako sem
brala revijo Mikijev zabavnik, Stop,
Antena, Bravo. Sedaj bolj prebiram
časopise, kakšne strokovne revije ali
posamezne članke. Občasno, to je
običajno, kadar čakam v kakšni čakalnici ali sem na dopustu, npr. na
plaži, berem revijo Jana, Razvedrilo,
tudi kakšno revijo o zdravju itd.
Katera je vaša najljubša pesem?
Moje najljubše pesmi so iz časov, ko
sem bila še študentka. Takrat smo

poslušali in se zabavali ob t.i. disko
glasbi, ki jo še vedno zelo rada poslušam. Takrat smo poslušali pesmi
Eltona Johna, skupine Queen, Abbe,
Modern Talking, Tine Turner, Srebrnih kril, Parnega valjka, Novih fosilov … Bilo je veliko dobre glasbe.
Katera je vaša najljubša knjiga?
Težko se odločim, katera knjiga mi
je najljubša. Nisem tiste vrste človek,
da bi rekla, da mi je samo nekaj všeč.
Imam obdobja, ko rada prebiram
pesmi ali literaturo z motivacijskimi
vsebinami, potem je tukaj še
prebiranje strokovne literature, všeč
mi je kakšna avtobiografija.
Kateri je vaš najljubši film?
Zelo rada si ogledam kakšen dober
film. Rada pogledam kakšno kriminalko, komedijo ali dramo. V vaših
letih sem rada gledala grozljivke, sedaj pa si zatiskam oči.

Anketa I.

Nekateri filmi, ki so mi všeč in se
jih trenutno spomnim, so: Najini
mostovi, Moja grška avantura, Rain
Man, Grand Torino, James Bond
(novejši), potem so tukaj še serije
Monk, Poirot …
Kateri je vaš najljubši letni čas?
Rada imam poletje in zimo (a samo,
če je sneg).
Na katero osnovno šolo ste hodili
in kateri oddelek ste bili?
Obiskovala sem osnovno šolo Franca Osojnika, ki se je preimenovala v
OŠ Ljudski vrt.
Bila sem oddelek c. Tako smo se večkrat v šoli šalili, npr.: »7. c vse ve!«
S katerimi besedami bi opisali Olgico?
Prijateljstvo, zaupanje, znanje, sodelovanje, veselje.
Gospa ravnateljica, hvala za vaše
odgovore.

Anketa II.

Šolski zvonec

Šolska malica

Letos smo ponovno uvedli šolski zvonec. Zanimalo nas
je, kako smo ga učenci sprejeli, zato smo pri izbirnem
predmetu šolsko novinarstvo izpeljali med učenci anketo. Vprašali smo jih, ali se z uvedbo zvonca strinjajo, če
je morda zvonec moteč, preglasen ali tih. Anketa je pokazala, da se večina učencev z uvedbo šolskega zvonca
strinja, torej jih zvonjenje tudi ne moti.

Malica je v šoli pogosta tema pogovora, zato smo se
učenci, ki smo vključeni v izbirni predmet novinarstvo,
odločili, da bomo izpeljali anketo in učence vprašali, ali
so z malico zadovoljni, kaj nam je najbolj všeč, ali je
sadje dovolj sveže in če se je malica s prihodom nove
ravnateljice izboljšala. Odgovori so pokazali, da je večina učencev z malico zadovoljna in da se je malica s
prihodom nove ravnateljice izboljšala. Anketa je tudi
pokazala, da je pica najbolj priljubljena jed, kot smo vsi
pričakovali, najmanj priljubljeni pa so namazi. Večina
učencev tudi ugotavlja, da je sadje dovolj sveže.
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Olgica tekmuje
Učenci naše šole že od samih začetkov pridno sodelujemo na številnih tekmovanjih iz znanj, športnih
tekmovanjih, udeležujemo pa se tudi številnih literarnih, likovnih in drugih natečajev. Tudi letošnje
šolsko leto ni nobena izjema.
Spodaj vam ponujamo nekaj naših letošnjih uvrstitev.

Vida Julija Janžekovič, 9. b, je 19. oktobra 2013 na državnem tekmovanju iz
logike prejela zlato
priznanje. Iskrene
čestitke Vidi in njeni mentorici - ge.
Darji Šprah!

Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje:
Kaja Siebenreich, 9. a.
Državno tekmovanje bo 25. 3. 2014. Kaji želimo veliko
uspeha!
Astronomija (mentorica: Darja Šprah)
12. 12. 2013 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje:
Aldina Clarissa Ban, 7. a, Eva Podgorelec, 7. a, Amadeja
Čerček, 8. a, Ajda Podgorelec, 8. a, Vita Mrgole, 8. b,
Klara Kolednik, 8. a, Nuša Puž, 8. a.
11. 1. 2014 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Aldina Clarissa Ban, 7. a, Eva Podgorelec, 7. a, Amadeja Čerček, 8. a, Ajda Podgorelec, 8. a,
Vita Mrgole, 8. b, Klara Kolednik, 8. a, Nuša Puž, 8. a.
Biologija (mentorica: Slavica Marušek)
23. 10. 2013 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje: Brina Hren, 8. b, in Sarah Ines Rakuš, 8. a.
Cankarjevo tekmovanje (mentorica: Renata Debeljak)
4. 12. 2013 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje:
Nuša Puž, 8. a, Teja Žibrat, 9. b in Vida Julija Janžekovič,
9. b.
23. 1. 2014 – regijsko tekmovanje
Srebrno priznanje: Teja Žibrat, 9. b, in Vida Julija Janžekovič, 9. b.
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje:
Nuša Puž, 8. a.
Državno tekmovanje bo 29. 3. 2014. Nuši želimo veliko
uspeha!

Sebastjan Kelnerič,
7. a, je na natečaju
»Prihodnost je v rabi
lesa – priložnost je v
tvojih rokah« osvojil
1. mesto v kategoriji
- izdelek, ki predstavlja slovensko kulturno dediščino. Iskrene
čestitke Sebastjanu in Geografija (mentorja: Ksenija Kovačič Žižek in Dušan
mentorici - ge. Vidi Lubaj)
Lačen!
6. 2. 2014 – šolsko tekmovanje

TEKMOVANJA V ZNANJU
Angleščina – 8. razred (mentorja: Vojko Jurgec, Ksenija
Kovačič Žižek)
21. 10. 2013 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje:
Robert Babič, 8. b, Sven Kokol Vuksanović, 8. a.
25. 11. 2013 – državno tekmovanje
Bronasto priznanje: Robert Babič, 8. b, Sven Kokol
Vuksanović, 8. a.

Bronasto priznanje in uvrstitev na območno tekmovanje: Aljaž Bombek, 9. a, Sara Rosalia Gutschi, 6. a, Daša
Stanka Mogu, 7. a.

Razvedrilna matematika (mentor: Peter Majcen)
10. 10. 2013 - šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje:
Vida Julija Janžekovič, 9. b, Matej Hrnčič, 8. b, Gabrijela
Anžel, 7. a, Taša Rojko, 6. b.
Srebrno priznanje: Vida Julija Janžekovič, 9.b, Taša Rojko, 6. b.

Tekmovanje iz znanja sladkorne bolezni (mentorica:
Angleščina – 9. razred (mentorja: Vojko Jurgec, Ksenija Slavica Marušek)
Kovačič Žižek)
4. 10. 2013 – šolsko tekmovanje
21. 11. 2013 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje:
Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje: Ivana Ilec, 9. b, Melani Fajt, 9. b, Tjaša Cebek, 7. b.
Kaja Siebenreich, 9. a, Žan Molnar, 9. a, Ema Zelenko, 9. b. 9. 11. 2013 – državno tekmovanje
29. 1. 2014 – regijsko tekmovanje
Srebrno priznanje: Tjaša Cebek, 7. b.
14
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Olgica tekmuje
ŠPORTNA TEKMOVANJA
Košarka (mentor: Dušan Lubaj)

NATEČAJI

V Pedagoški akciji Zveze delovnih invalidov v letu 2013
so bili izdelki naslednjih učencev nagrajeni s pisno za17. 10. 2013 – medobčinsko – dečki: 1. mesto
hvalo in knjižno nagrado in objavljeni v Zborniku:
23. 10. 2013 – medobčinsko - dečki: 1. mesto
Stina Lah, 3. a (mentorica: Barbara Majhenič).
24. 10. 2013 – medobčinsko – deklice: 2. mesto
Valentina Esih, 6. b, Tajda Ljubec in Brina Hren, 8. b
5. 12. 2013 – področno – starejši dečki: 2. mesto
(mentorica: Leonida Kralj).
20. 12. 2013 – področno – starejše deklice: 3. mesto
Monja Sabotin, 6. a (mentorica: Alenka Kandrič).
8. 1. 2014 – državno (četrtfinale) – starejši dečki: 2. meNika Šoštarič, 7. b (mentorica: Tatjana Pungračič).
sto in uvrstitev v polfinale
11. 2. 2014 – državno (polfinale) – starejši dečki: 3. mesto (skupno od 8. – 12. mesta v državi)
18. 2. 2014 – medobčinsko – mlajši dečki: 1. mesto

Šolska košarkarska liga – ŠKL (mentor: Dušan Lubaj)
20. 11. 2013 – 5. mesto v državi
Nogomet (mentor: Boštjan Kozel)
14. 11. 2013 – medobčinsko prvenstvo – starejši učenci:
3. mesto (predtekmovalna skupina)

Na likovnem in literarnem natečaju »Frkolinove nagrade 2014« smo prejeli kar štiri priznanja, in sicer:
Nik Vrbnjak, 5. b (mentorica: Marjeta Kosi)
Ana Vindiš, 5. b (mentorica: Marjeta Kosi)
Brina Bohl, 5. b (mentorica: Marjeta Kosi)
Jakob Val Mogu, 3. b (mentorica: Simona Truntič)

Odbojka (mentor: Boštjan Kozel)
18. 11. 2013 – medobčinsko prvenstvo – starejše učenke: 4. mesto (predtekmovalna skupina)
Rokomet (mentor: Boštjan Kozel)
6. 11. 2013 – medobčinsko prvenstvo – starejši učenci:
1. mesto
12. 11. 2013 – medobčinsko prvenstvo – starejše učenke: 3. mesto
9. 12. 2013 – področno prvenstvo – starejši učenci: 3.
mesto
Šah (mentorica: Vida Lačen)
17. 12. 2013 – Luka Hodnik, 4. b (6. mesto)

Olgica in mi, marec 2014

15

Olgica razmišlja
Za vas smo pripravili dve slikovni križanki, in sicer za naše najmlajše – križanko
o živalih, za nekoliko starejše učence pa slikovno križanko o znanih osebnostih.

OTROŠKA KRIŽANKA
Reši križanko in v okvirček nariši rešitev.
Pripravila: Nika Šoštarič, 7. b

1

2

3

rešitev

4

5

Avtorji risbic:
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1. Matic Berghaus, 3. b
2. Andraž Alič, 3. b
3. Jakob Val Mogu, 3. b
4. Jure Peklar, 3. b
5. Boris Potočnik, 3. b

Olgica razmišlja
SLIKOVNA KRIŽANKA ZNANIH OSEBNOSTI
Prepoznaš oči znane osebnosti na sliki?
Če ne, reši križanko in navpično geslo ti bo razkrilo
iskano znano osebnost.
Pripravila: Nina Fridl, 7. b

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Olgica ustvarja
JESEN
Lina Horvat, 3. a

Bil je viharen dan v mesecu oktobru. Bila je jesen. Zajček je pritekel
v gozd. Tako zelo ga je zeblo, da je
skoraj zmrznil v tačice in je odtekel
naprej. Drevesa so imela sestanek.
Dogovorila so se, da bi sešila copate
za zajčka. Poklicala so zajčka. Zajček
je bil tako vesel, da ga ni več zeblo v
tačice. Obljubil je, da bo pazil na copatke. Drevesa so sešila copate vsem
zajcem. Lisica se je med tem časom
skrivala in opazovala zajce. Planila
je nanje. Zajci so sezuli copate in se
skrili v grmovje. Lisica je copate vzela. Videli so, da copatov ni. Zajci so
spraševali drevesa, če lahko sešijejo
nove copate. A drevesa so bila gola.
Drevesa so vsem zajcem povedala za
lep kraj, kjer živijo lisice in rastejo
zlata drevesa. Zajci so odšli, kamor
so jih drevesa poslala. Prišli so do
jase, kjer so bila zlata drevesa. Preden so stopili na jaso, so že opazili
lisice. Vseeno so stopili na jaso in
prosili zlata drevesa, naj jim sešijejo zlate copate. Drevesa so jim sešila zlate copate. Hitro so odšli z jase
veseli in zdravi. Lisice so imele rade
barvne copate, zajci so bili veseli, da
so spet imeli copate.

šel kakšen tujec, je postal neviden.
Malo je še hodil in potem je zašel v
neznano hišo, kjer je živel prijazen
gospod po imenu Franc. Franc je bil
zelo osamljen. Škratek Maj je dolgo
razmišljal, ali bi se mu pokazal. Potem se je odločil, da se mu pokaže.
Franc zagleda škratka Maja. Zelo
se ga razveseli. Potem gresta skupaj v trgovino. Maj skače po policah in hrano meče v voziček. Franc
vozi voziček in ga pelje do blagajne.
Franc plača vse, kar sta kupila. Potem se odpravita domov. Ker je bil
Franc mizar, mu je izdelal posteljico. Potem se odpravita v kino. Tam
je škrat skakal z enega na drugi stol.
Ko je bilo filma konec, sta se odpravila domov. Potem sta povečerjala in
se odpravila spat. Od tistega dne naprej sta postala zelo dobra prijatelja
in živela srečno do konca svojih dni.

Slišala sem glas: »O, šola je!« Bil je
moj papagaj. Pogledala sem ga in
rekla: »Dobro jutro«. Papagaj je ponovil za menoj. Ko sem šla v šolo,
sem papagaja pustila doma. Papagaju je s kljunom uspelo odpreti vrata
na kletki in odletel je skozi odprto
okno. Priletel je v šolo in skozi okno
v učilnico, kjer sem bila jaz. Rekel je:
»Hana, pridi domov«. Vsi sošolci so
se začeli smejati. Bilo mi je nerodno.
Učiteljica mi je dovolila, da papagaja odnesem domov. Papagaj je bil
srečen, jaz pa sem pazila, da je bilo
okno doma zmeraj zaprto.
slika: Andraž Alič, 3. b

slika: Maj Žibert, 1. b

ZIMA
Vita Lazić, 3. b

Zima je prišla
in sneg natrosila.
Zdaj prši na vse strani,
mi pa se vozimo s sanmi.
Ko zapade sveži sneg,
se zabavamo
in s kepami obmetavamo.

slika: Tea Stater, 2. b

slika: Evan Ljubec, 2. b

ŠKRATEK MAJ

MOJ PAPAGAJ

Stina Lah, 3. a

Hana Holc, 3. a

Pred davnimi časi je živel majhni
škratek z imenom Maj. Imel je rdečo
kapico, zeleno majico, modre hlače
in črne čevlje. Imel je tudi rjave lase.
Bil je zelo nagajiv. Odpravil se je na
dolgo potovanje. Če je mimo pri-

Sem Hana. Rada imam živali. Povedala vam bom, kako je bilo v
trgovini z živalmi. Izbrala sem si
govorečega papagaja. Ko sem kaj
rekla, je ponovil za menoj. Ko sem
se zbudila, sem rekla: »O, šola je!«
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Olgica ustvarja
BOŽIČ

da se sploh nismo spoznali.
Če rečeš, da misliš,
Povorke se že vsi veselimo
Sara Desku, 3. b
da imaš prav,
in samemu sebi
ti
drugi
rečejo,
kot maske prelepi se zdimo.
Božič je čas, ko darila so tu.
da imaš narobe.
Pust ni vesel,
Sneg je zapadel na mestece naše,
če krof ni debel.
sreča in zdravje naj vodilo bo naše.
Če pa veš,
Mestece polno lučk je svetlečih,
Mi danes krofov nismo pekli,
da imaš nekoga rad,
mama je spekla piškotov dišečih.
a flancatom se nismo odrekli.
imaš prav.
Laufarji veseli so,
slika: Lina Horvat, 3. a
slika: Adriana Brumen, 3. b kurenti pa skačejo.
Nekateri kurentov se bojijo,
da kar zbežijo.
Mi se kurentov nismo bali,
saj so pod našimi rokami
krasni nastali.
slika: Darvin Vauda Benčevič, 3. b

OTROŠKI SVET
Asja Katarina Mogu, 5. b

MISLIM
Andrej Majnik, 5. a

Mislim, da se človek ne bi smel bati
in nikoli “na pomoč” zakričati.
Mislim, mislim.
Včeraj z očkom lepo smo se imeli,
kaj pa tisti, ki ga nikoli niso imeli?
Mislim, da tistim morali bi poiskati očka,
ki bi jim kot pravi moja sestrica Tina
dal “moj mojčka”.
Mislim, mislim.
Za dobrodelno akcijo bi se morali
vneti in bogatim vzeti.
Stvari med reveže morali bi razdeliti,
in tako vsi heroji morali bi biti.
Mislim, mislim.

MISLI
Nika Šoštarič, 7. b

Če misliš, da misliš,
da imaš prav,
imaš narobe.

Ko v otroškem svetu živim,
veliko lepega doživim.
Plešem, pojem, se igram,
otroški svet res rada imam.
Ko še mala punčka sem bila,
vse polno je bilo otroškega sveta.
Zdaj se še vedno rada igram,
čeprav sem že velika in dosti znam.
V otroškem svetu se veliko naučim
in veliko znanja pridobim.
Polno prijateljev sem spoznala,
z njimi čas preživela in se igrala.
Za veselje na rabiš biti bogataš,
dovolj je že, če prijatelje imaš.

slika: Ela Milošič, 2. b

SLADKARIJE
Lia Kampl, 3. b

Sladkarije so sladke,
sladkarije so dobre,
sladkarije te razveselijo,
sladkarije te osrečijo.
Res so sladke kot sladkorček,
sladkarije en velik so bonbonček.

slika: Iva Prša Đerić, 3. b

PUST, ŠIROKIH UST
Andrej Majnik, 5. a

Da bi zimo pregnali,
smo se našemili,

Olgica in mi, marec 2014

19

Olgica ustvarja

Gabrijela Anžel, 7. a

Aldina Clarissa Ban, 7. a

Maja Rihtarič, 8. b

Glorija Kumer, 9. b

Sara Gregorec, 9. a

Ajda Podgorelec, 8. a

