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Dragi Olgičarji!

Pravkar smo se poslovili od razigranega pustnega časa in že so pred nami 

prijetne zimske počitnice. Tako kot vsako leto ob zaključku prvega ocenje-

valnega obdobja so vam tudi tokrat šolski novinarji pripravili glasilo Olgica 

in mi, ki ga vedno težko pričakujete, saj je v njem moč najti raznolike zani-

mive reči. Od začetka šolskega leta pa vse do danes so naši nadobudni no-

vinarji neumorno delali: pisali, zbirali vsebine, gradivo, fotografije, skratka 

spremljali delo in življenje na šoli in izven nje.  V glasilu boste lahko brali 

o svojih uspehih na tekmovanjih iz znanja, športa, likovnega in literarnega 

ustvarjana ter o mnogih prijetnih dejavnostih in dogodkih, ki so obogatili 

naše delo in skupno bivanje na šoli. Vse te uspehe in dogodke, o katerih 

lahko berete, smo skupaj soustvarjali. Glasilo je plod našega skupnega dela.

Dragi učenci! 

Za uspešen zaključek prvega polletja smo zaslužni vsi: učenci, ki se pri uč-

nem in drugem delu trudite, in strokovni delavci ter starši, ki vas pri tem 

spodbujamo in usmerjamo. Za dosežene uspehe na različnih področjih de-

lovanja sem na vsakega izmed vas zelo ponosna. Verjamem, da vam tudi v 

prihodnje ne bo zmanjkalo volje, vztrajnosti, idej in poguma.

Dragi bralci! 

Želim vam lepe, snežne zimske počitnice in prijetno, doživeto prebiranje 

šolskega glasila Olgica in mi.

Helena Ocvirk, ravnateljica
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PRVI ŠOLSKI DAN
Miha Godicelj, 8. a

V petek, 1. septembra 2017, smo se 
učenci Olgice po dvomesečnih pole-
tnih počitnicah znova zbrali v šolski 
telovadnici na svečanem začetku šol-
skega leta 2017/18.
Učenci od 4. do 9. razreda smo se 
zbrali že ob 8. uri. Najprej nas je na-
govorila gospa ravnateljica, ki nam 
je vsem zaželela uspešno šolsko leto. 
Posebej je izpostavila naše deveto-
šolce, za katere je bil to zadnji ‘prvi 
šolski dan’ na Olgici. Vprašala nas je 
tudi, če smo ob prihodu v šolo opa-
zili kaj novega. Takoj smo vedeli, da 
govori  o novem izgledu naše Olgice, 
saj je le-ta med počitnicami dobila 
novo fasado. Po predstavitvi razre-
dnikov smo se skupaj z njimi odpra-
vili v naše učilnice, kjer smo prejeli 
urnike in izvedeli nekatere pomemb-
ne informacije za novo šolsko leto. 
Nekaj časa smo se še pogovarjali, saj 
smo si po dolgih počitnicah imeli ve-
liko  povedati. Pojedli smo še malico 
in se posladkali s sladoledom, nato 
pa se odpravili domov.

Olgica poroča

Učenci od 1. do 3. razreda so se zbra-
li v šolski telovadnici uro in pol za 
nami. Njihov svečan začetek šolskega 
leta se je začel z zabavno predstavo 
Medved in čebela, ki jo je uprizoril 
mali-Bu. Ob predstavi so se vsi iz-
jemno zabavali, še posebej naših 54 
najmlajših Olgičarjev – prvošolčkov. 
Po nagovoru gospe ravnateljice je 
gospod Brkič spregovoril nekaj be-
sed o varnosti na poti v šolo. Nato so 
se učenci skupaj s svojimi razredni-
čarkami odpravili v učilnice, starše 
pa smo povabili na pogostitev v atrij 
šole.
Tako kot vsako leto je bil tudi leto-

šnji prvi šolski dan ravno takšen kot 
mora biti – sproščen, a hkrati svečan.

PODJETJE INTERA 
NAM JE PODARILO 
15 TABLIČNIH  
RAČUNALNIKOV
Sanja Kopše, 9. b

Naš drugi šolski dan, 4. september 
2017, se je začel zelo pestro, saj sta 
nas obiskala zelo posebna gosta, in 
sicer g. Davorin Gabrovec in g. Peter 
Ladič iz podjetja Intera.
Ob 9.30 smo se v računalniški učil-
nici zbrali predstavniki vseh oddel-
kov, gospa ravnateljica ter predstav-
niki medijev. Zelo nestrpno smo 
pričakovali naša gosta. Le-ta sta s 
seboj prinesla petnajst novih tablič-
nih računalnikov znamke Lenovo, ki 
sta nam jih podarila v imenu podje-
tja Intera. Darila smo se vsi izjemno 
razveselili. Gospa ravnateljica se 
jima je iskreno zahvalila in povedala, 
da bomo tablične računalnike z ve-
seljem uporabili pri pouku vsi učen-
ci, od 1. do 9. razreda. G. Gabrovec 
in g. Ladič sta nam zaupala, da sta 
bila tudi sama učenca naše šole in 
nam dejala, da naj pridno uporablja-
mo tablične računalnike ter razisku-
jemo in ob uporabi tablic odkrivamo 
ter razvijamo svoje talente.
Podjetju Intera se v imenu vseh 
učencev in delavcev šole iskreno za-
hvaljujemo za to velikodušno dona-
cijo.



4 Olgica in mi, februar 2018

Olgica poroča
PRVI ŠPORTNI DAN 
V OKVIRU “PTUJ-
SKEGA ŠPORTNEGA 
VIKENDA”
Miha Godicelj, 8. a

V soboto, 16. septembra 2017, smo se 
učenci Olgice v okviru 1. športnega 
dne udeležili »Ptujskega športnega 
vikenda«, ki je potekal na mestnem 
stadionu in v okolici. Bili smo edina 
ptujska šola, ki se ga je udeležila.
Najprej je bilo kar nekaj bojazni, da 
športnega dne sploh ne bo, saj se črni 
oblaki niso in niso hoteli umakniti. 
Ko smo učenci nekaj po 8. uri prišli 
v šolo, smo izvedeli, da športni dan 
le bo. Najprej smo šli na malico, nato 
pa smo se po oddelkih odpravili pro-
ti mestnemu stadionu, kjer je bilo 
pripravljenih že veliko dejavnosti. 
Vsi smo se najprej zbrali na igrišču 
z umetno travo, kjer smo s »1000 
gibi« ogreli svoje mišice v okviru šole 
zdravja. Po segrevanju smo se po ra-
zredih odpravili na različne dejavno-
sti. Mi, učenci 8. razreda, smo se naj-
prej odpravili igrat nogomet. Polurna 
tekma je zelo hitro minila in že nas je 
čakala naša naslednja postaja – simu-
latorji veslanja, ki so bili vsem zelo 
zanimivi in zabavni, saj nas jih je ve-
čina uporabljala prvič. Po simulaciji 
veslanja smo se v veslanju preizkusili 
še čisto zares, in sicer v kajakih, ki jih 
je v velikem bazenu na preizkušnjo 
ponujala Kajakaška zveza Sloveni-
je. Na športnem vikendu se je pred-
stavila tudi Slovenska vojska, ki nas 
je naokrog popeljala v enem svojih 
oklepnih vozil, kar je bilo prav tako 
izjemno zabavno. Naslednji šport, v 
katerem smo se preizkusili, je bil stre-
ljanje v Strelskem klubu Ptuj. Pošteno 
smo se razgibali tudi na fitnesu, nato 
pa se preizkusili še v jogi. Naša zadnja 
športna dejavnost je bil frizbi, in sicer 
na igrišču z umetno travo, kjer smo 
prav tako izjemno uživali.
Tudi učenci od 1. do 3. razreda so se 
na športnem dnevu dobro razgibali. 

podelitev nagrade. V uvodu smo 
prisluhnili pravljičarki Vesni Rado-
vanović in njeni interpretaciji pesmi 
Imagine v slovenskem prevodu.
Izmed petih pisateljev, ki so prišli v 
ožji izbor, je komisija v sestavi dr. 
Igorja Sakside, Erice Johnson Debe-
ljak, Maje Logar, Petre Vidali in To-
neta Obadiča izbrala najboljše izvir-
no slovensko mladinsko delo.  Tudi 
letos je nagrado prejel pisatelj Peter 
Svetina za izvrstno pesniško zbirko 
Molitvice s stopnic. Med nominira-
nimi je bilo še eno njegovo delo s 
kratkimi zgodbami Sosed pod stro-
pom. Ostali nominiranci so bili še 
Miha Mazzini: Zvezde vabijo, Nataša 
Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh in 
Bina Štampe Žmavc: Čarimatika.
Ob podelitvi nagrade so spregovo-
rili še dr. Igor Saksida, predsednik 
komisije, Petra Vidali, kritičarka, 
publicistka in urednica na dnevni-
ku Večer, ter župan Mestne občine 
Murska Sobota, dr. Aleksander Je-
všek. Nagovoril nas je tudi nagraje-
nec Peter Svetina. Po prireditvi smo 
lahko z njim in drugimi ustvarjalci 
literarne besede poklepetali in se 
z njimi fotografirali. Nato smo se 
posladkali še s slastno torto in se 
odpravili  proti domu. Tako se je 
iztekel za nas še en, malo drugačen, 
toda zanimiv dogodek.

Igrali so mini rokomet, spoznali ga-
silce in se preizkusili v gašenju, vozili 
so se z oklepnim vozilom slovenske 
vojske, se preizkusili v frizbiju, kole-
sarili ter igrali mali nogomet.
Učenci od 4. do 6. razreda so preve-
rili svojo vzdržljivost na testu hoje, 
nato pa se pomerili še v frizbiju in 
plezanju. Seveda je ostal še čas za 
skupinske športe, kot so nogomet, 
mini rokomet in med dvema ognje-
ma.
Ob 12.15 smo se vsi odpravili nazaj 
proti šoli, kjer se je naš prvi športni 
dan v tem šolskem letu zaključil. Če-
prav smo morali v šolo priti v sobo-
to, nam ob koncu nikakor ni bilo žal, 
saj smo na športnem dnevu izjemno 
uživali. In celo vreme je zdržalo.

PODELITEV  
VEČERNICE
Mojca Pulko, 8. b

V četrtek, 21. septembra 2017, se 
nas je 7 učencev iz 8. in 9. razreda v 
spremstvu naše knjižničarke Alenke 
Kandrič z avtobusom odpravilo na 
podelitev večernice v Mursko So-
boto. Večernica je literarna nagrada 
za najboljše otroško in mladinsko 
izvirno leposlovno delo, ki jo pode-
ljuje časopisna hiša Večer. Prireditev 
ob podelitvi je potekala v Gledališču 
Park Murska Sobota na srečanju pi-
sateljev Oko besede. Udeležbo nam 
je omogočilo društvo Bralna znač-
ka Slovenije. Najprej smo si ogle-
dali Shakespearovo predstavo Sen 
kresne noči v izvedbi Lutkovnega 
gledališča Maribor, nato je sledila 
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dena, ampak so knjige v njej ostale 
skoraj popolnoma nepoškodovane. 
Ogledali smo si tudi refektorij, ki se 
danes uporablja za koncerte zasebne 
glasbene šole, včasih pa je bila jedil-
nica. Gospa Emeršič nam je pred-
stavila tudi štukature ter poslikave 
na stropu dvorane.
Izvedeli smo veliko novega in se za-
dovoljni odpravili nazaj do šole.

IGRIVA KOŠARKA
Pia Gale, 9. b

V ponedeljek, 25. septembra 2017, 
je v okviru projekta Igriva košarka, 
ki poteka pod okriljem Košarkarske 
zveze Slovenije, tudi na naši šoli po-
tekala predstavitev košarke, in sicer 
za učence od 1. do 4. razreda. Pri 

Olgica poroča

predstavitvi, ki je potekala v šolski 
telovadnici, sta sodelovala še Košar-
karski klub Drava Ptuj in del košar-
karske ekipe OŠ Olge Meglič.
Učenci so preizkusili svoje košar-
karske spretnosti na več poligonih. 
Za veselje med učenci je poskrbel 
Lipko, maskota slovenske košarkar-
ske reprezentance, ki je letos osvoji-
la 1. mesto na evropskem prvenstvu 
v košarki.
Verjamemo, da bo omenjena pred-
stavitev spodbudila marsikaterega 
mladega nadobudnega košarkarja, 
da svoje košarkarske spretnosti po-
kaže tudi na parketu. Učenci od 1. 
do 4. razreda bodo lahko to počeli v 
okviru košarkarskega krožka, in si-
cer vsak četrtek od 14.30 do 15.15 v 
šolski telovadnici.

ULICE OTROKOM
Sara Gmajner Primc, 9. b, Zarja Malo-
vič, 8. a

V petek, 22. septembra 2017,  smo 
se tudi Olgičarji vključili v vseslo-
vensko akcijo  Agencije za varnost 
prometa – »Ulice otrokom«. Ta dan 
so po nekaterih mestnih ulicah in 
cestah v številnih slovenskih me-
stih v bližini vrtcev in šol brnenje 
avtomobilov nadomestili veseli zvo-
ki otroške igre. Učenci od 1. do 5. 
razreda so tako za nekaj ur zavzeli 
Murkovo ulico v starem mestnem 
jedru. S kredami so olepšali številne 
pločnike in ceste, igrali so se različ-
ne družabne igre, skakali z gumitvi-
stom in kolebnicami ter vrteli hula-
hop obroče. Vsi so bili zelo veseli, da 
so lahko brezskrbno tekali po ulicah 
in se igrali na svežem zraku, ne da bi 
jih moralo ob tem še posebej skrbeti 
na nevarnosti v prometu.

OBISK KNJIŽNICE 
MINORITSKEGA SA-
MOSTANA NA PTUJU
Sanja Kopše, 9. b

V ponedeljek, 25.  septembra 2017, 
smo se učenci 9. razreda odpravili na 
ogled knjižnice Minoritskega samo-
stana na Ptuju. Zbrali smo se v avli 
in se peš odpravili do samostana. V 
notranjosti samostana smo si ogle-
dali vodnjak ter izvedeli nekaj o zgo-
dovini samostana. Tam nas je spre-
jela prijazna gospa Emeršič, ki nam 
je pripravila voden ogled knjižnice. 
Gospa nam je predstavila zgodovino 
knjižnice in knjig v njej. Ker smo pri 
slovenščini ravno obravnavali čas 
Primoža Trubarja, smo bili vsi zelo 
navdušeni nad njegovim prevodom 
Novega testamenta, ki je shranjen v 
njihovi vitrini. Videli smo tudi prvo 
slovensko biblijo, ki jo je prevedel 
Jurij Dalmatin. Knjižnica ima tudi 
posodobljeno izdajo biblije Martina 
Lutra. Posebnost te knjižnice je, da 
je bila med 2. svetovno vojno napa-
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NARAVOSLOVNI IN 
TEHNIŠKI DAN
Miha Godicelj, 8. a

V torek, 26. septembra 2017, smo 
imeli v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine vsi učenci nara-
voslovni oziroma tehniški dan. Le-
tošnja tema tedna kulturne dedišči-
ne je Voda – od mita do arhitekture, 
zato sta bila tako obarvana tudi naša 
dneva dejavnosti.
Učenci prvega razreda so imeli teh-
niški dan. Tema le-tega je bila v pr-
vem razredu Voda in ribe, zato so 
učenci najprej obravnavali besedilo 
Mavrična ribica, nato so to besedilo 
dramatizirali, za tem pa so se še iz-
kazali v izdelavi ribic.
V drugem razredu se je tehniški dan 
nanašal na vodnjake. Najprej so iz-
vedli nekaj poskusov, nato pa so iz-
delali plakate o vodnjakih.
Učenci 3. a so se naučili veliko nove-
ga o mostovih. Izdelovali so makete 
mostov, nastalo pa je tudi veliko ču-
dovitih risb z enako tematiko. V 3. 
b so izdelali maketo vodnega kroga 
in se ob tem naučili veliko novega o 
skrbi za vodne vire.
Učenci od 4. do 9. razreda smo imeli 
naravoslovni dan. Četrto in petošol-
ci so se v uvodnem delu pogovarjali 
o vodi in življenju ob in v njej, nato 
pa so se odpravili na terensko delo. 
Odšli so na Ranco, kjer so z daljno-
gledi najprej opazovali življenje ob 
vodi, nato pa so pobliže spoznali še 
življenje v njej.
Šestošolci so se ob likovnem ustvar-

smo svoj del prispevali tudi učenci 
naše šole, saj smo točno ob 10. uri 
pričeli z desetminutnim aktivnim 
odmorom. Ob spodbudni glasbi po 
šolskem radiu smo razgibali vse dele 
telesa z vajami, ki so potekale stoje, 
sede in celo leže. To razgibavanje je 
bilo vsekakor zelo dobrodošlo, saj se 
sodoben način življenja prepogosto 
omeji na aktivnosti, ki jih izvajamo 
sede.

janju poučili o odnosu do vode in 
vodnih virov, nato pa so v gospo-
dinjski delavnici spoznali pomen 
varčevanja v gospodinjstvu.
Učenci 7. a so v okviru tehniške de-
lavnice izdelovali vodnjake iz lesa, 
učenci 7. b pa so najprej v računal-
niški delavnici risali vodnjake s pro-
gramom SketchUp, za tem pa so jih 
izdelovali iz papirja in plastenk.
Učenci osmega razreda smo si ogle-
dali centralno črpališče vodo-oskrb-
nega sistema Ptuj.
Naši devetošolci pa so na terenu raz-
iskovali namembnosti in uporabno-
sti vodnjakov v naši okolici.
Tudi tokrat smo v okviru naravo-
slovnega oziroma tehniškega dne vsi 
dobili veliko novega znanja na ne-
koliko drugačen in zanimiv način.

DESETMINUTNI 
AKTIVNI ODMOR 
OB EVROPSKEM 
TEDNU ŠPORTA
Miha Godicelj, 8. a

V petek, 29. septembra 2017, smo 
se tudi učenci naše Olgice v okviru 
Evropskega tedna športa pridružili 
izvedbi skupnega aktivnega odmora 
v Sloveniji.
V tednu od 23. do 30. septembra 
so namreč po celi Evropi potekale 
aktivnosti pod okriljem Evropske-
ga tedna športa in tudi v  različnih 
krajih po Sloveniji so se zvrstili šte-
vilni dogodki in aktivnosti. V petek 

BRALNE MINUTE Z 
DELAVNICAMI
Zarja Malovič, 8. a

V okviru mednarodnega mese-
ca šolskih knjižnic smo 2. oktobra 
2017 popoldanski čas posvetili bral-
nim minutam z likovnimi delav-
nicami. V knjižnici smo brskali po 
knjižnih policah in iskali poučne 
in leposlovne knjige, ki govorijo o 
sovah. Pregledali smo jih, se pogo-
varjali o razlikah med poučno in le-
poslovno literaturo, nato pa skupno 
prebrali še zgodbico Paula Friester-
ja Sovica Jokica spet joka in poučno 
knjigo Sova in drugi nočni letalci ter 
se pogovorili o njunih vsebinah in 
tematiki. Sove smo tudi likovno po-
ustvarjali in nastale so krasne ume-
tnije v različnih likovnih tehnikah.
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vozil prihodnosti. Dobro so se raz-
gibali v štafetnih igrah, badminto-
nu, nogometu in pri drugih igrah na 
prostem. Udeležili so se lahko tudi 
pravljičnih uric, ki jih je za njih pri-
pravila naša knjižničarka.
Učenci od 5. do 9. razreda so se prav 
tako udeležili različnih dejavnosti, 
ki so potekale po pouku. Delavni-
ca izdelave modnih pričesk, ki jo je 
izvedla ga. Tanja Simonič, frizerka 
iz frizerskega salona Taja, je priva-
bila predvsem deklice, a tudi enega 
dečka.  Nato so se lahko tudi sami 
preizkusili v izdelavi najrazličnej-
ših modnih pričesk. Zelo obiskana 
je bila tudi delavnica, na kateri so 
učenci pod mentorstvom ge. Mateje 
Simonič pripravljali brezalkoholne 
party koktajle. Še posebej veseli so 
bili, ko so lahko ob koncu delavnice 
le-te popili. Tudi na košarkarskem 
turnirju trojk je bilo obilo športne 
tekmovalnosti, predvsem pa dobre 
volje.
Po koncu tedna otroka lahko zaklju-
čimo, da so bile vse delavnice izje-
mno zabavne in da bi si podobnih 
dejavnosti želeli še več.

SREČANJE Z  
PRAVLJIČARKO LIL- 
JANO KLEMENČIČ
Hana Kmetec, 2. b

Kot že mnogokrat smo se 5. oktobra 
2017 ponovno srečali s pravljičarko 
Liljano Klemenčič. Skoraj dvesto 
otrok od 1. do 4. razreda se je v več 
skupinah zvrstilo v pravljični sobi 
mladinskega oddelka Knjižnice Iva-
na Potrča Ptuj. Prisluhnili smo šte-
vilnim pravljicam, poleg teh pa nas 
je pravljičarka Liljana skozi igriv in 
zanimiv način popeljala skozi pravi-
la v knjižnici, nam predstavila najra-
zličnejše knjige, ki so se razlikovale 
tako po vsebini kakor tudi po obliki, 
velikosti, starosti, materialu in nači-
nu vezave. Kot zmeraj smo tudi to-
krat zelo uživali.

PROSTOVOLJCI 
OBISKALI OŠ DR. 
LJUDEVITA PIVKA
Zarja Malovič, 8. a

V petek, 6. oktobra 2017, smo se 
prostovoljci naše šole v spremstvu 
svetovalne delavke, ge. Špele Novak, 
in učiteljice ge. Mateje Simonič, od-
pravili na ustvarjalne delavnice na 
Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka.
Najprej smo se udeležili glasbenih 
delavnic, kjer smo z različnimi in-
strumenti ustvarjali prijetno glasbo. 
Naša naslednja delavnica je bila prav 
tako zelo kreativna, saj smo najprej 
risali na prtičke iz blaga, nato pa iz 
glinenih črk sestavljali svoja imena. 
Udeležili smo se tudi delavnice, na 
kateri smo iz raznobarvnih trakov, 
ki so jih že prej izdelali varovanci 
društva Sožitje Ptuj, izdelovali pa-
pirnate pentlje. Igrali smo se tudi 
igro Človek ne jezi se, ki so jo iz kar-
tona in zamaškov prav tako sami iz-
delali varovanci društva Sožitje Ptuj.
Na koncu smo se posladkali s piško-
ti in bonboni, nato pa se odpravili 
nazaj v šolo. Na delavnicah se nismo 

zgolj zabavali, ampak preživeli pri-
jetno dopoldne z učenci OŠ dr. Lju-
devita Pivka. Želimo si, da bi bilo 
podobnih delavnic, ki jih je organi-
ziralo Društvo Sožitje Ptuj, še veliko 
več.

ŠTEVILNE DELAV-
NICE OB TEDNU 
OTROKA NA OLGICI
Jure Luka Kramberger, 7. b

Tudi letos smo se lahko učenci naše 
Olgice udeležili vrste različnih de-
javnosti v sklopu tedna otroka, ki je 
potekal od ponedeljka, 2. oktobra, 
do petka, 6. oktobra 2017.
Naši najmlajši učenci so se lahko 
v okviru podaljšanega bivanja pod 
mentorstvom svojih učiteljic in uči-
telja udeležili najrazličnejših zani-
mivih dejavnosti. Preizkusili so se 
lahko v izdelovanju živali iz listja, 
risanju obrazov razpoloženja in iz-
delovanju lepljenk iz naravnih ma-
terialov. Svojo domišljijo so lahko 
uporabili tudi pri risanju in izdelavi 
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JUMICAR
Andraž Mršek, 4. a

V petek, 13. oktobra 2017, smo se 
četrtošolci učili o varnosti v prome-
tu, saj so nas obiskali predstavniki 
programa Jumicar. Prvo uro smo se 
vsi skupaj zbrali v učilnici, kjer so 
nas poučili o tem, na kaj moramo 
biti še posebej pozorni v prometu. 
Naučili smo se, da ne smemo nepre-
vidno tekati ob cestišču ter da mora-
mo zmeraj dobro opazovati promet. 
Po malici smo se odpravili na igri-
šče, kjer je že bil pripravljen poligon 
za vožnjo z avtomobilčki Jumicar. 
Najprej smo poslušali navodila gle-
de poligona in vožnje, nato pa smo 
se razdelili v skupine.  Vsi smo se 
lahko preizkusili še v vožnji po po-
ligonu, kar nam je vsem bilo najbolj 
zabavno.

li šestošolci, nato je sledila mešana 
skupina. Na prvi terasi  je bila voda. 
Nekaterim je  pristala  žoga v vodi, 
nekaterim pa  v pesku ali pa  v goz-
du. Pri nekaterih točkah si lahko pil 
vodo. Če ti je žoga padla v vodo,  si 
dobil 1 točko, če pa ti je padla v pe-
sek, si moral žogo brcniti brez zaleta. 
Ko smo  prišli do konca, smo si pre-
šteli točke. Dobili smo tudi žetone, 
na katerih je pisalo footgolf. Ime-
li smo se zelo lepo in veseli bi bili, 
če  bi  vse to še kdaj ponovili.   Bilo 
je zelo zabavno in poučno, saj smo 
spoznali  nov šport footgolf.

POHOD PO HALOŠKI 
PLANINSKI POTI 
Iva Prša Đerić, 7. b, Nika Milošič, 7. a

Tudi v tem šolskem letu smo se 
v okviru športnega dne vsi učen-
ci naše šole odpravili na pohod po 
haloški planinski poti. V torek, 17. 
oktobra, smo se ob 8.10 zbrali na 
šolskem dvorišču, od koder so se 
učenci 1. in 2. razreda odpravili na 
parkirišče pod gradom, učenci od  
3. do 9. razreda pa na Zadružni trg, 
kjer so nas že čakali avtobusi.
Učence 1. in 2. razreda sta avtobusa 
zapeljala na Borl, od koder so se peš 
odpravili proti Sv. Ani in Švabove-
mu.
Tretješolci so se na pohod podali 
skupaj s četrtošolci.  Njihova pot se 
je pričela na Vidmu, od koder so pe-
šačili do Dravinjskega vrha in vse do 
osnovne šole v Podlehniku.

čudovit razgled na Ptuj. Naša nasle-
dnja točka je bilo igrišče na Vičavi, 
in sicer ob Domu krajanov Olge Me-
glič, kjer se je naše druženje nadalje-
valo ob številnih športnih igrah.
Na svoj račun so prišle tudi naše 
brbončice, saj smo se posladkali z 
odličnimi pečenimi kostanji in s 
slastnim pecivom, za katerega so 
poskrbele naše pridne babice. Vodo, 
banane in nekaj prigrizkov so nam 
prijazno ponudili tudi v četrtni sku-
pnosti Panorama.
Prijetno druženje je ob toplih jesen-
skih sončnih žarkih hitro minilo in 
želimo si, da bi takšna srečanja še 
večkrat ponovili.

PREDSTAVITEV 
“FOOTGOLFA” V 
OKVIRU ZDRAVEGA 
ŽIVLJENJSKEGA 
SLOGA
Taj Rajh, Kajetan Kelnerič, 6. b

26. oktobra 2017 smo se odpravili 
ob 16.00 na footgolf igrišče. Tam so 
bili že učenci iz 8. razreda. Razdelili 
smo se v dve skupini:  v eni skupini 
so bili učenci  6. razreda, v drugi  pa 
učenci 6. in 8. razreda. Prvi so zače-

DRUŽENJE Z 
BABICAMI IN DEDKI 
OB SVETOVNEM 
DNEVU ŠOLE
Sara Gmajner Primc, 9. b, Zarja Malo-
vič, 8. a

Dan pred svetovnim dnevom hoje, 
ki ga obeležujemo vsako leto 15. 
oktobra, smo se nekateri učenci 
naše šole v okviru projekta Zdrav 
življenjski slog in Popestrimo šolo 
družili z babicami in dedki.
Naše jesensko obarvano druženje se 
je pričelo v soboto zjutraj pred šolo, 
kjer sta nas veselo pozdravili učite-
ljici Mateja Simonič in Tjaša Zajšek. 
Nato smo se odpravili proti arheo-
loškemu parku Panorama in razgi-
bali svoje mišice s pohodom po tem 
hribu sredi mesta, ki nam je ponudil 
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Učenke in učence 5. in 6. razreda je 
avtobus odložil v kraju Naraplje. Peš 
so se odpravili do Janškega vrha in 
svojo pot končali v Doklecah.
Nas, sedmošolce, in osmošolce je 
avtobus odložil v Podlehniku, kjer 
smo se najprej sprehodili do ribni-
ka, nato pa po gozdni poti do ‘vinske 
ceste’, ki nas je vodila do viničarske-
ga muzeja. Tam smo imeli približno 
polurni počitek, kjer smo se najprej 
okrepčali z malico. Pot nas je nato 
vodila po Macunovem bregu nazaj 
do ribnika ter do parkirišča, kjer nas 
je pričakal avtobus.
Devetošolci so se lotili »najtežjega« 
dela poti. Avtobus jih je odložil v 
Stari grabi, od koder so se odpravili 
do Rudijevega doma pod Donačko 
goro.
Kljub dolgim prehojenim potem in 
bolečim nogam smo se v šolo vrnili 
zelo dobre volje, saj smo skupaj pre-
živeli še en čudovit in s soncem ob-
sijan dan.

SREČANJE S PISATE-
LJEM JUANOM KRU-
ZOM IGERABIDEJEM 
Andraž Mršek, 4. a

Pesnik, pisatelj, predavatelj, razisko-
valec Juan Kruz Igerabide (Aduna, 
1956) sodi med zanimivejše basko-
vske avtorje. Čeprav piše tudi za od-
rasle, je njegovo ustvarjanje v prvi 
vrsti namenjeno otrokom in mla-
dostnikom. Je tudi avtor številnih 
pesniških zbirk. V slovenščino je 

co odšli s skupino tridesetih otrok 
in se s pisateljem in pesnikom v živo 
srečali. To je bilo eno posebno doži-
vetje. Ne samo, da smo poznali ne-
kaj njegovih knjig, sedaj smo skozi 
vprašanja, ki so jih zastavljali učenci, 
izvedeli še mnogo več o njem. Juan 
Kruz je čudovit sogovornik. Njegov 
govor nam je v slovenščino prevaja-
la urednica založbe Barbara Pregelj. 
Reševali smo tudi uganke, se igrali s 
prsti skozi avtorjeve pesmi. Sam pa 
nam je na koncu podelil še avtogra-
me, se z nami fotografiral in si ogle-
dal razstavo naših ilustracij.

TEHNIŠKI DAN ZA 
UČENCE OD 1. DO 9. 
RAZREDA
Jure Luka Kramberger in Vanesa Pun-
garšek, 7. b

V ponedeljek, 6. novembra 2017, 
smo imeli učenci od 1. do 9. razreda 
tehniški dan, na katerem smo izde-
lovali izdelke za bazar, ki ga pripra-
vljamo ob dnevu šole.
Ta tehniški dan je bil prav poseben, 
saj smo se v delavnicah družili učen-
ci različnih razredov: drugošolci s 
šestošolci, tretješolci s sedmošolci, 
četrtošolci z osmošolci ter petošolci 
z devetošolci. Naši prvošolčki so iz-
vajali delavnice ob pomoči tutorjev, 
to je prostovoljcev iz višjih razredov, 
kasneje pa so se kratko pridružili še 
nekaterim drugim skupinam, kjer so 
lahko tudi sami izdelali lepe izdelke.

prevedenih osem njegovih knjig: pe-
sniška zbirka S prstom na luni (pe-
sniške igre), zbirka šestih slikanic o 
dečku Jonu, ki se srečuje z najrazlič-
nejšimi težavami  kot vsak otrok ter 
zgodba Sedem noči s Paulo (zgodbe 
v zgodbi), ki v osrednji zgodbi govori 
o bolni deklici, ki v bolnišnici preživi 
sedem noči. Vseskozi srečuje in spo-
znava različne ljudi. Med sabo si pri-
povedujejo zanimive zgodbe. Knjige 
je izdala založba Malinc, vse, razen 
zadnje, pa so napisane v dvojezični 
slovensko-španski izdaji. Prevedene 
knjige Juana Kruza Igerabideja smo 
dodobra spoznavali tudi v šolski 
knjižnici. S knjižničarko Alenko in 
učiteljico Matejo smo knjige prebrali, 
se o temah, ki jih knjige obravnavajo, 
pogovarjali in zgodbe tudi ilustrirali. 
Z našimi ilustracijami smo pripravili 
razstavo v pravljični sobi Knjižnice 
Ivana Potrča Ptuj. In zakaj prav tam? 
Knjižnica je namreč 23. oktobra 2017 
v organizaciji založbe Malinc gostila 
prav avtorja, ki ga predstavljamo. Na 
dan njegovega obiska smo v knjižni-
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Ko smo bili razdeljeni v skupine, 
smo lahko pričeli z ustvarjanjem v 
prvi delavnici, nato pa smo se po 
malici zamenjali in nadaljevali z de-
lom še v drugi delavnici.
Učenci 2. a in 6. b razreda so v eni 
delavnici izdelovali novoletne izdel-
ke iz lesa, papirja in stekla, v drugi 
pa novoletne venčke in dedke Mra-
ze iz naravnih materialov, kot so lu-
bje, storži, veje in trsje.
Učenci 2. b in 6. a so izdelovali ad-
ventne venčke in voščilnice iz pa-
pirja s tehniko linorez ter novoletne 
okraske.
V 3. a so se družili s 7. b. V eni delav-
nici so izdelovali namizne papirnate 
smrečice, za katere so potrebovali 
karton, barvni papir in lesene palč-
ke, v drugi pa so izdelovali papirnate 
adventne venčke.
Učenci 3. b so sodelovali z učenci 7. 
a. V eni delavnici so izdelovali okra-
ske iz testenin (npr. snežinke, rakete 
ipd.), v drugi pa božičke in sovice iz 
kartona, tulcev, papirja in rdeče folije.
V 4. a in 8. b so izdelovali snežake in 
aranžmaje iz storžev, sveč in lesa, v 
drugi delavnici pa svečnike iz lesa, 
plastenk in odsluženih zgoščenk.
Učenci 4. b in 8. a so izdelovali sne-
žake iz lesa, gumbov in storžev ter 
okraske iz das mase.
Učenke in učenci 5. a in 9. b so uži-
vali pri izdelovanju nakita iz gum-
bov ter risanju lepih voščilnic s 
svinčnikom in tušem.
V 5. b so se družili z učenkami in 
učenci 9. a. Izdelovali so lovilce sanj 
in bogate cofke iz volne ter torbice 
in žepke iz volne in leseno dekoraci-
jo za na mizo.
Obe delavnici sta hitro minili in na-
stalo je veliko zelo lepih izdelkov. Ta 
tehniški dan je bil čisto nova izku-
šnja, na kateri smo se vsi učenci zelo 
zabavali in želimo si še več podob-
nih dnevov dejavnosti.

so jih nato razstavili pred šolsko je-
dilnico.
Učenci 4. in 5. razreda so obiskali 
kmetijo Hrga, kjer so si ogledali iz-
delavo domačega jogurta, poskusili 
pa so lahko tudi različne mlečne iz-
delke in občudovali živali na kme-
tiji.
Naši šestošolci so obiskal Ptujske 
pekarne in slaščičarne. Ena skupina 
je nato izdelala plakate o zdravi pre-
hrani, druga pa se je lotila priprave 
sadne solate.
Učenke in učenci 7. razreda so imeli 
dve delavnici, in sicer eno na temo 
samopodobe in odraščanja ter dru-
go na temo odvisnosti.
V 8. razredu je bila osrednja tema 
predavanje in delavnica na temo 
spolna vzgoja.
Mi, učenci 9. razreda, smo imeli 
na obisku kriminalista, ki nam je 
povedal veliko zanimivih dejstev 
o odvisnosti, prav tako pa nam je 
predstavil različne vrste drog in nas 
opozoril na mnoge negativne posle-
dice, ki jih le-te lahko povzročijo. 
Po predavanju smo si ogledali film 
»Slepilo«, ki predstavi črno plat od-
visnosti od drog.

DAN ŠOLE
Miha Godicelj, 8. a

V četrtek, 23. novembra  2017, smo 
praznovali že 38. dan šole. Na po-
sebni prireditvi, ki smo jo ob tem 
dnevu pripravili, je Pika Nogavička 
poskusila razvozlati vprašanje, kaj je 

TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK 
IN NARAVOSLOVNI 
DAN
Sara Gmajner Primc in Dodoris Malek, 
9. b

V petek, 17. novembra 2017, smo 
imeli vsi učenci Olgice naravoslov-
ni dan. Začel se je ob 8.20, in sicer 
s tradicionalnim slovenskim zajtr-
kom. Učenci od 1. do 5. razreda so 
zajtrkovali v učilnicah, pri čemer so 
se naučili pripraviti pogrinjek, prav 
tako pa so spregovorili o bontonu 
pri jedi in kulturnem uživanju hra-
ne. Starejši učenci, tj. učenci od 6. 
do 9. razreda, smo zajtrkovali v je-
dilnici. Na zajtrku se nam je pridru-
žil tudi g. Gorazd Orešek, podžupan 
MO Ptuj.
Po zajtrku smo se zbrali v učilnicah, 
kjer smo imeli številne različne ak-
tivnosti.
Učence od 1. do 3. razreda je obiskal 
čebelar, ki jih je poučil o pomenu 
čebel in lokalno pridelanega medu. 
Učenci 1. razreda so se lotili še pri-
prave sadne solate, ki so jo nato z 
veseljem pojedli. Drugošolci so pri-
pravili zelenjavno-mlečni namaz, ki 
jim je prav tako zelo teknil, medtem 
ko so se učenci 3. razreda lotili pri-
prave sadno-zelenjavnih napitkov, 
oziroma smoothiejev. Tudi oni so jih 
nato z veseljem popili. Pogovarjali 
so se še o pomenu zdrave prehrane 
in pripravili plakate na to temo, ki 



11Olgica in mi, februar 2018

Olgica poroča
uro in pol dolgi prireditvi  zelo uži-
vali, saj smo tokrat poskrbeli tudi 
za tiste, ki so imeli nekoliko slabše 
sedeže. Le-ti so lahko celotno prire-
ditev spremljali v neposrednem pre-
nosu tudi na velikem platnu.

MUZIKAL ‚SEN 
KRESNE NOČI‘
Zarja Malovič, 8. a, Nika Milošič, 7. a

V petek, 24. novembra 2017, smo se 
nekateri učenci odpravili v Maribor, 
da bi si ogledali muzikal Sen kresne 
noči v izvedbi English Student Thea-
tre II. Gimnazije Maribor. 
Zbrali smo se na parkirišču pod 
gradom ob 16.45  in se z avtobusom 
odpeljali proti Mariboru. Nestrpno 
smo čakali 18. uro, ko se je predsta-
va pričela. Predstava, ki je prired-
ba znane Shakespearove komedije, 
je bila izvrstna, saj je znana zgod-
ba prepletena z moderno glasbo. 
Ta pravljična komedija se dogaja v 
atenskem gozdu v času praznovanj 
pred poroko kneza Tezeja in Hipo-
lite. Gozd, po katerem tavajo štirje 
atenski zaljubljenci, je v rokah pra-
vljičnih bitij, ki uravnavajo dogaja-
nje, kakor se jim zahoče. Zanimivi 
preobrati in izvrstna glasba so po-
skrbeli, da sta dobri 2 uri z vmesnim 
desetminutnim odmorom minili 
kot bi mignil. Ob koncu predsta-
ve smo igralce nagradili z bučnim 
aplavzom. Po odhodu iz dvorane so 
se nekateri še slikali z igralci, nato 
pa smo se odpravili  proti domu, ka-
mor smo prispeli po 21. uri. 

največji zaklad vsakega človeka. To 
je bila tudi rdeča nit letošnjega šol-
skega leta.
Prireditev se je pričela ob 17. uri s 
himno naše šole, ki jo je zraven pre-
pevala tudi voditeljica te prireditve 
– Anica. Le-ta je nato  pred nabito 
polno dvorano na oder povabila go-
spo ravnateljico, ki je pozdravila vse 
prisotne in povedala nekaj besed. 
Besedo sta dobila tudi posebna go-
sta, in sicer ravnateljica pobratene 
šole OŠ Đuro Ester iz Koprivnice, 
ga. Sanja Prelogović, ter župan MO 
Ptuj, g. Miran Senčar.
Za njima sta na oder znova stopili 
Anica in Pika, ki sta nas spremljali 
skozi celotno prireditev. Najprej so 
se nam tako predstavili naši prvo-
šolčki, ki so predstavljali Bosno in 
Hercegovino. Zapeli so pesem Kad 
si sretan. Sledil je nastop Šimuna iz 
Koprivnice, ki je zapel pesem Ce-
sarica, in nato še Sare, ki je odpela 
pesem Alive. Tudi učenci 4. razre-
da, ki so predstavljali Kitajsko, so 
nas navdušili s svojo koreografijo. 
Devetošolci so v svoji točki razmi-
šljali o prvi knjigi v makedonščini 
in turščini. Sledilo je posebno video 
voščilo, v katerem so Olgici za roj-
stni dan čestitali naši prvošolčki in 
tisti učenci naše šole, ki prihajajo iz 
drugih držav. Na prireditvi se je pre-
mierno predstavil tudi naš šolski an-
sambel Glasbene mašine, ki je prav 
tako požel ogromen aplavz. Sledila 
je odlična hip-hop točka deklet iz 
6., 7. in 8. razreda. Naši tretješolci 

so nas nato popeljali v Ameriko, na-
tančneje na Divji zahod, drugošolci 
pa v Turčijo. Učenke in učenci 7. b so 
se predstavili z videoposnetkom no-
vic ukrajinske državne televizije in 
dvema plesnima točkama. Sledili so 
jim še naši petošolci, s katerimi smo 
se preselili na živahno italijansko 
ulico. Vsi nastopajoči so nato zape-
li pesem »Za Slovenijo živim«, Pika 
pa je končno razvozlala vprašanje, 
ki ji celotno prireditev ni dalo miru: 
Največji zaklad vsakega človeka je 
materni jezik. Ob koncu prireditve 
se je predsednica šolske skupnosti 
še zahvalila gospe ravnateljici, ki je 
nato na oder povabila go. Nado Po-
lič, našo tajnico. Ge. Polič, ki je na 
naši Olgici zaposlena že od prvega 
dne in se letos odpravlja v zaslužen 
pokoj, se je zahvalila za dolgoletno 
delo na šoli. Ob koncu prireditve je 
nastopil z eno pesmijo še naš šolski 
ansambel, Pika pa je povabila vse 
prisotne, da se udeležijo dobrodel-
nega bazarja v šolski jedilnici.
Verjamem, da so gledalci v skoraj 
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sili tudi sami. Ogledali smo si tudi 
videoposnetek o paraolimpijskih 
igrah, nato pa se je pričel aktivnejši 
del prireditve. Učenci smo se lahko 
namreč preizkusili v katerem od pe-
tih predstavljenih športov. Le-ti so 
bili: kegljanje za slepe, namizni te-
nis, košarka, šah za slepe in odbojka.
Tokrat smo lahko na lastni koži pre-
izkusili zgolj delček težav, s katerimi 
se invalidi soočajo, hkrati pa smo 
se naučili zelo pomembno življenj-
sko lekcijo, in sicer, da ne smemo 
obupati niti ob najtežjih življenjskih 
preizkušnjah.

“VKLJUČIMO SE” NA 
OŠ LJUDEVITA PIVKA
Andraž Alič, 7. b

V petek, 2. decembra 2017, je na OŠ 
Ljudevita Pivka potekala prireditev 
»Vključimo se« v počastitev medna-
rodnega dneva invalidov, ki ga obe-
ležujemo 3. decembra vsako leto. 
Prireditev, ki jo je organizirala MO 
Ptuj v sodelovanju z OŠ Ljudevita 
Pivka, je povezovala ga. Nada Kotar.
V kulturnem programu prireditve 
sta sodelovali dve ptujski osnovni 
šoli, in sicer OŠ Ljudevita Pivka ter 
OŠ Olge Meglič ter nekatera društva 
in združenja invalidov iz naše regi-
je. Našo šolo je zastopala učenka 3. 
b, Tiana Mlakar. Tiana je recitirala 
pesem o invalidih, ki jo je sama na-
pisala.

PLANINSKI IZLET 
NA ČRNO JEZERO
Planinci Olgice 

V soboto, 25. novembra 2017, smo 
se planinci Olgice skupaj z mentori-
co go. Darjo Brlek odpravili na naš 
prvi planinski izlet v tem šolskem 
letu.
Naš cilj je bil tokrat Črno jezero, ki 
se bohoti na višini 1195 m. Pot nas 
je vodila od Doma na Osankarici v 
smeri Črnega jezera. Pot skozi gozd 
je bila speljana po lesenih mostič-
kih, s katerimi smo se lahko izognili 
močvirnatemu terenu. Po približno 
20 minutah smo prispeli do Črnega 
jezera, nato pa smo pot nadaljevali v 
smeri Treh kraljev.
Kljub temu, da je bilo vreme precej 
mrko in vetrovno, pa to ni moglo 
pokvariti našega razpoloženja. Pri-
jetna družba, sodelovanje na učni 
poti in zabava na snegu so poskrbe-
li, da nam bo ta izlet še dolgo ostal v 
lepem spominu.

ŠOLA V NARAVI
Vid Zagoranski, Matjaž Alič, 5. a

V ponedeljek, 27. novembra 2017, 
smo se učenke in učenci 5. razreda 
odpravili v Kranjsko Goro v šolo v 
naravi. Ko smo prispeli, nas je priča-
kala ga. Erika Melihen. Popeljala nas 
je v domsko telovadnico, kjer smo se 
razvrstili v sobe. Ko smo se razpa-
kirali, smo si uredili sobe. Sledil je 
krajši počitek. Po počitku je sledilo 
razvrščanje  v skupine za aktivnosti. 
Sledilo je kosilo, po kosilu pa smo 
spet šli v sobe, kjer smo se pripravili 
na aktivnosti: nordijska hoja, manjši 
pohod in življenje v vodi. Po kon-
čanih aktivnostih smo imeli daljši 
odmor, sledila  je večerja. Po večer-
ji smo imeli kratek pogovor, nakar 
smo se začeli pripravljati na obhod 
po Kranjski Gori, da bi lažje spali do 
sedmih zjutraj. Naslednji dan smo 
imeli opravke kot po navadi, spre-
hodili pa smo se tudi do Planice oz. 
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Tamarja. Predzadnji dan smo imeli 
orientacijsko tekmovanje. Zadnji 
dan smo bili žalostni in hkrati vese-
li, saj se je bilo treba posloviti. Spa-
kirali smo in odšli. To je bilo za nas 
vse nepozabno doživetje.

PRIREDITEV OB 
MEDNARODNEM 
DNEVU INVALIDOV
Miha Godicelj, 8. a

Tudi letos smo mednarodni dan 
invalidov obeležili s posebno prire-
ditvijo, ki je potekala v petek, 1. de-
cembra 2017, v telovadnici naše šole. 
Tokratna prireditev je bila športno 
obarvana, saj so nas obiskali člani 
Društva za šport invalidov Most.
Prireditve so se najprej udeležili 
učenci od 1. do 5. razreda, nato pa še 
učenci od 6. do 9. razreda. Vse nas je 
najprej nagovorila predsednica dru-
štva Most, ga. Silva Razlag, ki nam je 
povedala nekaj o športih za invalide 
ter nam na kratko predstavila špor-
te, v katerih smo se kasneje preizku-
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ZIMSKA ŠOLA V 
NARAVI
Kaja Golob, 6. b

Učenke in učenci 6. razreda smo se 
v ponedeljek, 4. decembra 2017, od-
pravili v zimsko šolo v naravi na Ro-
glo. Ko smo prispeli na Roglo, smo 
se najprej razdelili v sobe in pojedli 
malico, nato pa smo se odpravili 
na smučišče, kjer smo se razdelili v 
ekipe in odpravili na smučanje. Po 
nekajurnem smučanju smo odšli na 
kosilo, nato pa znova na smučišče. 
Po končanem smučanju smo se že 
kar utrujeni odpravili v sobe, nato 
pa na večerjo. Ob osmi uri smo se 
zbrali v skupnem prostoru, kjer smo 
igrali družabne igre in se družili. Ob 
deveti uri smo se počasi odpravili v 
svoje sobe in se pripravili za spanje. 
Drugi dan naše zimske šole v nara-
vi smo se takoj po zajtrku odpravili 
na smučišče, kjer smo po skupinah 
nadaljevali s smučanjem. Po smu-
čanju smo imeli malo prostega čas, 
nato pa nas je  ob 16.50 v skupnem 
prostoru pričakala ga. Darja, ki nam 
je povedala nekaj zelo zanimivih 
podatkov o konjih.  Po predavanju 
smo se odpravili v telovadnico, kjer 
smo se najprej ogreli, nato pa zače-
li z igrami. Po večerji smo se znova 
malo družili, nato pa odpravili spat. 
Tudi tretji dan šole v naravi smo v 
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glavnem smučali. Po popoldanskem 
smučanju smo se odpravili v bazen, 
kjer smo vsi izjemno uživali. Po pla-
vanju in čofotanju smo se odpravili 
na večerjo, nato pa smo se zbrali v 
skupnem prostoru, kjer smo si ogle-
dali film Gremo mi po svoje 2. 
Tudi četrti dan se ni razlikoval od 
prvih treh: zajtrk, smučanje, kosilo, 
smučanje. Nato smo se odpravili do 
proge z adrenalinskimi sanmi, kjer 
smo se dva po dva usedli na sanke in 
se spustili po progi. Bilo je res fanta-
stično. Po večerji smo odšli v snežno 
dvorano, kjer smo imeli disko. Tam 
smo plesali in se zabavali ter se s tež-
kim srcem odpravili v sobe, saj je bil 
to naš zadnji večer šole v naravi.
Zadnji dan šole v naravi smo bili 
kar malo žalostni, hkrati pa tudi ve-
seli, saj smo vedeli, da je čas, da se 
odpravimo domov. Po zajtrku smo 
vsi komaj čakali čas za smučanje, 
saj smo imeli tekmo. A  ker je bilo 
ta dan izjemno slabo vreme, je žal 
smučanje odpadlo. Po zajtrku smo 
odšli v sobe, spakirali in se zbrali v 
skupnem prostoru, kjer smo igra-
li družabne igre. Po kosilu nas je 
pričakal avtobus. V prtljažnik smo 
odložili kovčke in smuči, nato pa se 
odpravili proti domu. Zimska šola v 
naravi je bila zelo poučna in zabav-
na, zato je zagotovo ne bomo nikoli 
pozabili. 

PEKA MUFFINOV
Šestošolci

V torek, 5. decembra 2017, ko so se 
naši sošolci spuščali po ledeno mr-
zlih snežnih strminah, smo se tisti 
šestošolci, ki smo ostali v šoli, preiz-
kusili v peki muffinov. V ponedeljek 
smo se namreč pri angleščini dogo-
vorili, da si bomo v torek pripravili 
čajanko. Ker imamo ta dan dve uri 
angleščine, je bilo več kot dovolj 
časa, da se lotimo peke teh čokola-
dnih dobrot. Pri peki smo pridno 
sodelovali vsi – tako fantje kot de-
kleta. Pripravili smo maso za 24 sla-
stnih muffinov. Pravzaprav za 36, če 
štejemo tudi tisto, ki je po nesreči 
pristala na tleh. A kaj moremo. Ne-
sreče se pač dogajajo. Medtem, ko so 
bili muffini v pečici, smo skuhali čaj 
in pripravili mize. Vmes smo še po-
mili in pospravili posodo. Ko so bili 
pečeni, smo jih postregli, na čajanko 
pa smo povabili tudi naši razredni-
čarki. Moramo priznati, da so bili 
zares okusni. Upamo, da podobno 
aktivnost še kdaj ponovimo.    

ANGLEŠKI 
PROJEKTNI DAN
Zarja Malovič, 8. a

V zadnjem tednu prazničnega de-
cembra smo na naši šoli že drugo 
leto zapored organizirali angleški 
projektni dan, tokrat z naslovom 
Oliver Twist in Festive Maribor. Ko 
so se v sredo, 20. decembra, nekateri 
šele  odpravljali v šolo, smo učenci, 
ki imamo izdelan individualizirani 
program za nadarjene pri anglešči-
ni, že bili na poti v Maribor. Okoli 
devete ure smo prispeli pred Naro-
dni dom, kjer smo si ogledali pred-
stavo Oliver Twist v izvedbi Ameri-
can Drama Group Europe.
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Predstava, ki jo je napisal Charles 
Dickens, je govorila o nezakonskem 
dečku, rojenem v bogato družino, ki 
takoj po porodu ostane brez mame. 
Deček nato odrašča v sirotišnici, od 
koder zbeži in živi pri starem Fagi-
nu, ki nadzoruje skupino tatičev. Za 
Oliverja, ki ne želi krasti, se zgodba 
konča srečno, saj ga posvoji gospod 
Brownlow, ki je hkrati tudi njegov 
dedek.
Po končani predstavi se je naš pro-
jektni dan nadaljeval s sprehodom 
po praznično okrašenem Mariboru, 
na katerem je vsak učenec v angle-
ščini predstavil eno od zanimivosti 
povezano z božičem in praznova-
njem le-tega po svetu. Tako smo iz-
vedeli kar nekaj novih zanimivosti, 
kot na primer, da božiča ne praznu-
jejo povsod 25. decembra, kaj je ad-
vent, zakaj z božičem povezujemo 
svečke, kraguljčke, belo omelo, bo-
diko, prepevanje kolednic itd.
Naš projektni dan smo zaključili v 
prazničnem Europarku, kjer smo se 
pred odhodom domov še okrepčali.
Kljub mrzlemu vremenu smo se 
imeli zelo lepo, saj smo izvedeli veli-
ko novega. Upam, da tak dan pono-
vimo tudi naslednje leto.

KULTURNI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO 9. 
RAZREDA
Iva Prša Đerić, Adriana Brumen, 7. b

V četrtek, 21. decembra 2017, smo 
imeli učenci od 6. do 9. razreda 
kulturni dan. Ob 8.30 smo se zbrali 
na parkirišču pod gradom, od ko-

der smo se z avtobusom odpravili 
v Maribor. Ko smo prispeli v  kino 
Maribox, smo se najprej malo poza-
bavali ob igranju različnih iger, nato 
pa smo prevzeli vsak svoje kokice 
in se odpravili v dvorano, kjer smo 
si ogledali film Čudo. Film govori o 
dečku Augustu, ki se je rodil s hudo 
deformacijo obraza, zaradi česar ni 
hodil v šolo, pač pa se je šolal kar 
doma. Pri desetih letih se nato pr-
vič odpravi v šolo, kjer pa nekateri 
njegovi sošolci ne morejo prezreti 
njegovega izgleda. Kljub vsem teža-
vam, s katerimi se August sooča, pa 
ne obupa in zgodba se srečno konča. 
Film, ki je posnet po istoimenskem 
mladinskem romanu, je  odličen. Po 
končanem filmu smo se odpravili 
nazaj do avtobusov, nato pa domov.

PRIREDITEV OB DNE-
VU SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI
Sanja Kopše, 9. b

V petek, 22. decembra 2017, smo 
na Olgici imeli zelo pester dan, saj 
je bil  zadnji dan pred novoletnimi 
počitnicami.
Za nastopajoče je bila takoj zjutraj 
na programu skupinska vaja, kjer 

smo naredili zadnje popravke pred 
prireditvijo. Ko je ura odbila 9.10, se 
je prireditev ob dnevu samostojno-
sti in enotnosti začela. Tudi tokrat 
je bila tema domovina.  Učenci so 
nam povedali nekaj lepih misli o 
domovini, Zaja nam je zapela dve 
slovenski pesmi, naše plesalke pa 
so nam zaplesale. Tudi pevski zbor 
je pripravil dve pesmi. Ogledali smo 
si tudi posnetek, na katerem so bile 
izjave učencev o tem, kaj jim domo-
vina pomeni. Čakal pa nas je še prav 
poseben del prireditve – naše prvo-
šolčke smo sprejeli v Olgičino veliko 
družino. Obred smo začeli tako, da 
smo jim prebrali nekaj trditev o naši 
šoli, oni pa so morali povedati, če te 
držijo ali ne držijo. Povedati so mo-
rali zaobljubo, da bodo vestni učen-
ci, ter tako postali del naše šolske 
skupnosti. Ob koncu prireditve nas 
je nagovorila tudi gospa ravnateljica 
ter nam zaželela lepe praznike.
Tudi letos smo učenci devetega ra-
zreda pripravili srečelov. Bili smo 
uspešni, saj smo prodali vse srečke 
ter si tako prislužili denar za konč-
ni izlet ter valeto. Vsi učenci so bili 
veseli prejetih dobitkov, mi pa smo 
si ob koncu oddahnili, saj smo v ta 
srečelov vložili veliko truda.
Naš dan se je zaključil ob 11.30, do 
takrat pa se je vsak oddelek zabaval 
v svoji učilnici. Vsi smo domov od-
šli zelo veseli, saj smo že nestrpno 
pričakovali zaslužene počitnice.

Olgica poroča
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Lidijo Žmavc izdelali modra srca, s 
katerimi so okrasili okna svoje učil-
nice. Dano priložnost so izkoristili 
še za pogovor o pomenu dobrodel-
nosti. Na ta način so tudi oni pri-
spevali svoj delež k tej vseslovenski 
akciji.

ZIMSKI ŠPORTNI 
DAN ZA UČENCE OD 
6. DO 9. RAZREDA
Kaja Golob, 6. b

V ponedeljek, 5. februarja 2018, 
smo imeli učenci od 6. do 9. razreda 
3. športni dan.
Učenci, ki so se odpravili na smuča-
nje, so se ob 7.30 zbrali na parkirišču 
pod gradom, od koder jih je avtobus 
odpeljal na Roglo. Tam so izkoristili 
lep, s sončnimi žarki obsijan dan za 
spuščanje po snežnih strminah.
Vsi drugi učenci smo se zbrali v šoli, 
kjer smo najprej pomalicali. Nato 
smo se tisti, ki smo izbrali drsanje, 
odpravili na parkirišče pod gradom, 
kjer sta nas že čakala avtobusa, ki 
sta nas odpeljala v Ledno dvorano v 
Mariboru. Tam smo si sposodili dr-
salke in se odpravili na led. Ena ura 
in pol drsanja je minila kot bi mi-
gnil. Zadovoljni, a utrujeni, smo se 
odpravili nazaj proti Ptuju.
Pohodniki so se po malici zbrali v 
šolski avli, nato pa se odpravili na 
pohod po Ptuju in bližnji okolici. 
Prehodili so približno enajst kilo-
metrov, nato pa so se tudi oni zado-
voljni, a utrujeni, vrnili nazaj v šolo, 
kjer so po kosilu odšli domov.

2. TEHNIŠKI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO 9. 
RAZREDA
Miha Godicelj, 8. a

V petek, 5. januarja 2018, smo imeli 
učenci od 6. do 9. razreda 2. tehni-
ški dan v koledarskem letu. Učenci 
6. in 7. razreda so imeli delavnice o 
varni uporabi interneta. Naučili so 
se, kako varno in pametno upora-
bljati internet, katere podatke deliti 
na družbenih omrežjih in s kom jih 
deliti. Skupaj so si ogledali primere 
različnih Facebook strani in ocenili, 
kako dobro so njihovi lastniki po-
skrbeli za varnost svojih podatkov. 
Tema tehniškega dne za učence 8. in 
9. razreda pa je bila poklicna orien-
tacija, saj smo se odpravili na obisk 
v nekatere ptujske srednje šole, kjer 
smo izvedeli nekatere informacije, ki 
nam bodo zagotovo koristile pri iz-
biranju srednje šole. Osmošolci smo 
najprej obiskali Biotehniško šolo, 
kjer so nam postregli z različnimi 
dobrotami, ki jih pridelujejo v svo-
jih enotah na Turnišču in Grajen-
ščaku, kjer imajo zelo dobre pogoje 
za kmetovanje. Nato smo obiskali 
ekonomsko šolo, kjer so nam pred-
stavili poklic trgovca in aranžerja. 
Obiskali smo tudi njihovo »podje-
tje«, kjer trgujejo tudi s pravim de-
narjem. Po obisku Ekonomske šole 

smo se sprehodili do hale, kjer so ra-
zne delavnice in kjer deluje Strojna 
šola. Tam so nam predstavili veliko 
poklicev, ki jih lahko opravljaš, če 
izbereš strojno šolo. Naša naslednja 
postaja je bila Gimnazija Ptuj, kjer 
so nam gimnazijci najprej nekaj za-
peli, nato pa smo se odpravili v ke-
mijsko učilnico, kjer smo delali po-
skuse. Ena od učiteljic na gimnaziji 
nam je podrobneje predstavila  šolo 
in povedala nekaj razlogov, zakaj iz-
brati ravno to šolo. Na koncu smo 
se odpravili še v Elektro šolo, kjer so 
nam njihovi dijaki predstavili delo v 
robotiki.

MODRO SRCE
Sara Gmajner Primc, 9. b

Naša šola se je tudi  letos pridružila 
projektu Podarite   nam modro srce, 
ki ga v sodelovanju z Zvezo prija-
teljev mladine Slovenije že 12. leto 
zapored organizira Nivea. Zbrana 
sredstva so namenjena štipendira-
nju otrok iz socialno šibkejših okolij.
V torek, 30. januarja 2018, so učen-
ke in učenci  5. b skupaj z učiteljico 
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PRIREDITEV OB SLO-
VENSKEM KULTUR-
NEM PRAZNIKU
Sanja Kopše, 9. b

V sredo, 7. februarja 2018, smo ime-
li vsi učenci naše šole kulturni dan. 
Rdeča nit tokratnega kulturnega 
dne je bila: Materni jezik - zaklad 
vsakega človeka. 
Naš dan se je začel ob 8.30 v šolski 
telovadnici s prireditvijo ob sloven-
skem kulturnem prazniku. Priredi-
tev je bila posvečena našemu najve-
čjemu pesniku Francetu Prešernu 
in našim mladim ustvarjalcem. Na 
naši šoli namreč izdamo vsako leto 
pesniško zbirko Prvi koraki, kjer so 
objavljene pesmice in likovni izdelki 
naših učencev. Prvi koraki so letos 
izšli že 24. leto zapored. Prireditev 
se je zaključila z nastopom našega 
šolskega banda Glasbene mašine in 
s podelitvijo pesniške zbirke našim 
mladim ustvarjalcem. 
Po prireditvi smo se po razredih 
razporedili v učilnice, kjer smo izva-
jali različne dejavnosti, ter obiskali 
kulturno-umetniške ustanove v bli-
žini naše šole. 
Učenci od 1. do 3. razreda so se naj-
prej pogovarjali o Prešernu in kul-
turi, nato pa so se odpravili v Mestni 
kino Ptuj, kjer so si ogledali otroški 
film Gašper in Petra na zimskih po-
čitnicah.
Četrtošolci so podrobneje spoznali 
življenje našega največjega pesnika, 
nato pa preizkusili svoje znanje v za-
bavnem kvizu o njegovem življenju 

in delu. Lotili so se še ustvarjanja 
stripa, nato pa so si ogledali sinhro-
niziran animirani film. 
Učenci 5. razreda so se prav tako 
osredotočili na Prešerna. Preizku-
sili so se na literarnem področju, 
in sicer v primerjanju Prešernovega 
Povodnega moža s Povodnim možem 
Andreja Rozmana Roze in v pisanju 
akrostiha ter na likovnem podro-
čju, in sicer v likovnem ustvarjanju 
pesnikovega portreta v različnih 
barvnih dimenzijah ter izdelovanju 
nageljnov iz krep papirja. 
Učenci 6. in 7. razreda so se odpra-
vili na obisk Knjižnice Ivana Potrča, 
natančneje domoznanskega oddel-
ka.  Izvedeli so nekaj o zgodovini 
knjižnice Ivana Potrča ter si ogledali 
njene knjižne  dragocenosti. Obi-
skali so tudi Glasbeno šolo Karol 
Pahor, kjer so se jim z glasbenimi 
nastopi predstavili učenci te šole ter 
jim predstavili različna glasbila. Po 
obisku ustanov so se vrnili  v šolo, 
kjer so nadaljevali v ustvarjalnih de-
lavnicah, in sicer so ustvarjali pre-
proste rime ter reševali jezikovne 

miselne igre. 
Osmošolci in devetošolci smo obi-
skali Zgodovinski arhiv Ptuj, kjer 
so nam zaposleni pripravili zani-
mivo učno uro. Izvedeli smo, katere 
dokumente hrani arhiv, si ogledali 
stare fotografije ter slišali  še kaj o  
muzeju in pomenu le-tega za naše 
mesto.  Ustvarjali smo tudi v likovni 
delavnici, kjer smo ilustrirali Pre-
šernove pesmi, in prevajalski delav-
nici, kjer smo prevajali Prešernove 
pesmi iz slovenščine v angleščino in 
obratno. Nameravali smo se udele-
žiti tudi Prešernijade na Slovenskem 
trgu, a je na žalost vreme preprečilo 
izvedbo Prešernijade. 
Obogateni s kulturnim dogajanjem 
smo se na koncu podali v pravi zim-
ski dan polepšan z novo zapadlim 
snegom. 

'OLGOŽUŽKI' NA 58. 
MEDNARODNI KAR-
NEVALSKI POVORKI
Sanja Kopše, 9. b
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V nedeljo, 11. februarja 2018, se je 
približno 30 Olgičarjev skupaj z ne-
katerimi učiteljicami in gospo rav-
nateljico udeležilo že 58. Mednaro-
dne karnevalske povorke na Ptuju.
Glede na to, da se pustne maske na 
čelu s kurenti trudijo pregnati zimo 
in priklicati pomlad, smo se odločili, 
da se tokrat našemimo v ‘Olgožužke’, 
saj so ravno oni skupaj z nekaterimi 
zgodnjimi rastlinami prvi znanilci 
pomladi. Tako smo se spremenili v 
prelepe metulje, polže, pajke in sto-
noge, ki so jih spremljale prve po-
mladanske cvetlice. Učenci smo se 
zbrali v šoli ob 11.30, pojedli malico 
ter se oblekli v kostume, ki smo jih 
več tednov sami pridno izdelovali 
ob pomoči nekaterih učiteljic. Na 
pomoč so nam priskočile tudi neka-
tere upokojene učiteljice naše šole, 
še posebej ga. Tatjana Jovanović Ši-
rec. Povorka se je začela na Potrčevi 
ulici, kjer so se zbirale vse skupine. 
Čakala nas je dokaj dolga pot, ob ka-
teri so nas spremljali gledalci, ki so 
bili nad našo masko zelo navdušeni. 
Plesna predstavitev naših ‘Olgožuž-
kov’ pred Mestno hišo zaradi tehnič-
nih težav ni šla po načrtih, kar nas je 
zelo užalostilo. A zaradi tega nismo 
vrgli puške v koruzo, ampak  smo se 
nasmejani predstavili še preostalim 
obiskovalcem letošnje povorke. Ob 
prihodu v šolo smo se posladkali s 
slastnimi krofi, ki smo si jih pošteno 
zaslužili, saj smo tako učenci kot uči-

teljice v povorko vložili veliko truda 
in trdega dela. Slednje je bilo popla-
čano tudi s posebno nagrado. Naša 
skupina je namreč naredila vtis tudi 
na ocenjevalno žirijo, saj je na koncu 
med vsemi tekmovalnimi skupinami 
zasedla 9. mesto in prejela denarno 
nagrado v višini 400 EUR bruto, ki 
jo bomo namenili v Šolski sklad.

PUSTNI TOREK IN 
ZVEZDE OLGICE
Kaja Golob, 6. b

Tako kot vsako leto je bil tudi letošnji 
pustni torek na Olgici prav poseben 
dan. A ne samo zato, ker smo ime-
li dan dejavnosti, ampak zato, ker 
nikjer na šoli niste mogli najti čisto 
običajnih učencev. Te so namreč za-
menjale raznovrstne maske, in sicer 
od angelčkov vse do hudičkov.  
Zjutraj smo se zbrali v matičnih 

učilnicah skupaj z razredniki, kjer 
smo se ob računalniški predstavitvi 
najprej pogovorili o pustu in sloven-
skih tradicionalnih pustnih šemah. 
Ogledali smo si tudi dva zanimiva 
kratka filma o pustu in kurentih, ki 
jih je posnel gospod Tinček Ivanuša. 
Nato smo še pomalicali in se počasi 
začeli odpravljati pred mestno hišo, 
kjer so bili nekateri naši učenci že 
drugo leto zapored prave 'zvezde'. 
Pred mestno hišo je namreč poteka-
la prireditev Zvezde Olgice, na kate-
ri so naši učenci peli, plesali in re-
citirali hudomušne pustne pesmice. 
Mi, gledalci, pa smo skupaj z nasto-
pajočimi zapeli, zaplesali, se smejali 
in se zares zabavali. Tudi mimoidoči 
in turisti so bili navdušeni nad na-
šimi zvezdami. Po koncu prireditve 
smo se odpravili nazaj v šolo.
Tudi letošnji pustni torek na Olgici 
je bil zelo zabaven in vesel, kot se 
zanj tudi spodobi.
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V prvi polovici šolskega leta 2017/18 smo se udeležili 
številnih tekmovanj iz znanj, športnih tekmovanj, lite-
rarnih, likovnih in drugih natečajev. Ponujamo vam ne-
katere naše vidnejše uvrstitve.

V SREDIŠČU 
Luka Hodnik, 8. b, je v novembru prejel kar dve zlati 
priznanji na državnih tekmovanjih: prvo  18. novem-
bra 2017  na državnem tekmovanju iz razvedrilne ma-
tematike, drugo pa teden kasneje, in sicer 25. novembra 
2017 na državnem tekmovanju iz matemčka. Iskrene 
čestitke Luku in njegovima mentorjema, g. Petru Majc-
nu in ge. Darji Šprah! 

23. januarja 2018 se je v četrtfinalu državnega tekmo-
vanja v košarki za starejše učence, ki je potekalo na naši 
šoli, naša ekipa izvrstno izkazala, saj so fantje dosegli 
1. mesto in uvrstitev v polfinale. Čestitke naši ekipi in 
njihovemu trenerju, g. Dušanu Lubaju!

TEKMOVANJA V ZNANJU
Angleščina – 8. razred (mentorica: Ksenija Kovačič Žižek)
16. 10. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Jan Miklošič, 8. a

Angleščina – 9. razred (mentorja: Vojko Jurgec, Ksenija 
Kovačič Žižek)
15. 11. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na območno tekmova-
nje: Vid Kozel, Andrej Majnik, Kaja Matjašič, 9. a, Anže 
Hameršak, Sanja Kopše, 9. b
18. 1. 2018 – območno tekmovanje
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Anže Hameršak, 9. b
Anžetu želimo obilo uspeha na državnem tekmovanju, 
ki bo 20. marca 2018.

Astronomija (mentorica: Darja Šprah)
7. 12. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Andraž Alič, 7. b, Luka Hodnik, Matija Papdi, 8. b
6. 1. 2018 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Andraž Alič, 7. b, Luka Hodnik, Ma-
tija Papdi, 8. b

Bober – računalniško tekmovanje (mentor: Peter Maj-
cen)
13. do 17. 11. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Luka Hodnik, 8. b, Anže Hameršak, 9. b

Cankarjevo tekmovanje (mentorica: Renata Debeljak)
9. 12. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na območno tekmova-
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nje: Vita Koren, Nika Urek, 8. a, Matija Friedl, 8. b, Vid 
Kozel, Iris Kristofić, Andrej Majnik, Glorija Šegula Šraj, 
9. a, Asja Katarina Mogu, 9. b
24. 1. 2018 – območno tekmovanje
Srebrno priznanje: Nika Urek, 8. a, Iris Kristofić, 9. a, 
Asja Katarina Mogu, 9. b
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Vita Koren, 8. a
Viti želimo obilo uspeha na državnem tekmovanju, ki 
bo 10. marca 2018.

Fizika (mentorica: Darja Šprah)
6. 2. 2018 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na področno tekmova-
nje: Vita Koren, 8. a, Luka Hodnik, 8. b, Vid Kozel, 9. a, 
Matija Bojnec, 9. b

Geografija (mentorica: Branka Šijanec)
17. 1. 2018 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na območno tekmova-
nje: Aljaž Alič, 7. b, Asja Katarina Mogu, 9. b

Kemija (mentorica: Darja Lipovec)
15. 1. 2018 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Vita Koren, Nika Urek, 8. a, Matija Friedl, Luka Hodnik, 
Matija Papdi, 8. b, Matija Bojnec, 9. b

Logika (mentorica: Vida Lačen)
28. 9. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Stina Lah, 7. a, Iva Prša Đerić , 7. b, Luka Hodnik, 8. b, 
Vid Kozel, Nina Pliberšek, 9. a,  Pia Gale, Asja Katarina 
Mogu, 9. b
21. 10. 2017 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Luka Hodnik, 8. b

Matemček (koordinatorica: Marjeta Kosi)
10. 11. 2017 – šolsko tekmovanje
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Nace Kolar, 3. a, Nyree Zora Gurnick, 4. b, Matjaž Alič, 
Urh Šajtegel, 5. a, Nejc Strašek, 6. a, Lina Horvat, Jure 
Majnik, 7. a, Vita Koren, 8. a, Alen Benko, Luka Ho-
dnik, 8. b, Vid Kozel, 9. a
25. 11. 2017 – državno tekmovanje
Zlato priznanje: Luka Hodnik, 8. b
Srebrno priznanje: Nace Kolar, 3. a, Matjaž Alič, Urh 
Šajtegel, 5. a, Lina Horvat, 7. a, Alen Benko, 8. b

Nemščina – 9. razred (mentorica: Brigita Podgoršek)
22. 11. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Kaja Matjašič, 9. a, Anže Hameršak, 9. b

Razvedrilna matematika (mentor: Peter Majcen)
5. 10. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Luka Hodnik, 8. b 
18. 11. 2017 – državno tekmovanje
Zlato priznanje: Luka Hodnik, 8. b

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (mentorica: 
Slavica Marušek)
13. 10. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Matija Papdi, 8. b, Glorija Šegula Šraj, 9. a, Asja Katari-
na Mogu, 9. b
18. 11. 2017 – državno tekmovanje
Zlato priznanje: Asja Katarina Mogu, 9. b
Srebrno priznanje: Matija Papdi, 8. b, Glorija Šegula 
Šraj, 9. a

Zgodovina (mentor: Dušan Lubaj)
5. 12. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje: 
Vid Kozel, Andrej Majnik, Glorija Šegula Šraj, 9. a, Asja 
Katarina Mogu, Sanja Kopše, 9. b

ŠPORTNA TEKMOVANJA
Košarka (mentor: Dušan Lubaj)
18. 10. 2017 – medobčinsko – starejše učenke: 3. mesto 
Članice ekipe (starejše učenke): Adriana Brumen, Iva 
Prša Đerić, 7. b, Naja Fridl, 8. a, Manja Brumen, Evelina 
Palushaj, 8. b, Sara Arnuš, Isa Gajšek, Alja Prša Đerić, 
Glorija Šegula Šraj, 9. a, Pia Gale, 9. b 
23. 10. 2017 – medobčinsko – starejši učenci: 1. mesto 
7. 12. 2017 – področno – starejši učenci: 2. mesto
23. 1. 2018 – državno (četrtfinale) – starejši učenci: 1. 
mesto
Člani ekipe (starejši učenci): Tjaž Intihar, Jan Reberni-
šek, 7. a, Miha Godicelj, Jakob Rijavec, Vid Šegula Šraj, 
8. a, Alen Benko, 8. b, Žiga Arnuš, Andrej Majnik, Tilen 
Kopitar, Blaž Kovačič, Vid Kozel, 9. a, Matija Bojnec, 
Franci Križaj, Petar Todorovski, Gal Žirovnik, 9. b

Kros (mentor: Boštjan Kozel)
4. 10. 2017 – medobčinsko prvenstvo v jesenskem kro-
su (uvrstitve do 10. mesta):
 Naja Fridl, 8. a, 7. mesto, Anej Horvat, 8. b, 9. mesto

Nogomet (mentor: Boštjan Kozel)
14. 11. 2017 – medobčinsko tekmovanje – starejši učen-
ci: 3. mesto (v predtekmovalni skupini) 
Člani ekipe: Jure Gril, Tjaž Sedič, Vid Šegula Šraj, 8. a, 
Dominik Fajt, Luka Hodnik, Anej Horvat, 8. b, Žiga Ar-
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nuš, Andrej Majnik, 9. a, Matija Bojnec, Nino Kekec, 
Gal Žirovnik, 9. b

Odbojka (mentor: Boštjan Kozel)
20. 11. 2017 – medobčinsko – starejše učenke: 2. mesto 
v predtekmovanju
4. 12. 2017 – medobčinsko (finalni del) – starejše učen-
ke: 4. mesto

NATEČAJI
V Pedagoški akciji Zveze delovnih invalidov, ki smo se je 
udeležili tudi v tem šolskem letu, so bili trije naši učenci 
nagrajenih s pisno zahvalo in knjižno nagrado, njihovi 
prispevki pa so objavljeni v Zborniku. 

Nagrajeni prispevki:
- Alen Gojčič, 1. b (mentorici: Alenka Štrafela, Helena 
Slameršak)
- Pia Peršuh, 2. b (mentorica: Natalija Nežmah)
- Tiana Mlakar, 3. b (mentorica: Barbara Majhenič)

Članice ekipe: Naja Fridl, Vita Koren, Zarja Malovič, 8. 
a, Manja Brumen, Tara Majcenovič, Evelina Palushaj, 
8. b, Sara Arnuš, Iris Kristofič, Nina Pliberšek, 9. a, Pia 
Gale, Sanja Kopše, 9. b 

Rokomet (mentor: Boštjan Kozel)
8. 11. 2017 – medobčinsko – starejši učenci: 3. mesto
Člani ekipe: Matic Berghaus, Jure Luka Kramberger, Ja-
kob Val Mogu, Jure Peklar, Boris Potočnik, Jure Toma-
šič, 7. b, Miha Godicelj, Jure Gril, 8. a, Žiga Arnuš, Blaž 
Kovačič, Vid Kozel, 9. a, Matija Bojnec, 9. b

Tudi v tem šolskem letu smo se udeležili prireditve Otro-
ci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v organizaciji Ra-
dia Tednik Ptuj. Na prireditvi, ki je potekala 11. januarja 
2018, v športni dvorani naše šole, so nastopili predstav-
niki vseh ptujskih šol.  Našo šolo so zastopale: Zaja Po-
stružnik, 4. b, Emma Sartor, 5. a, Neja Gajzer, 5. b in Naja 
Fridl, 8. a.
Zaja se je predstavila s pesmijo Nike Zorjan – Nasmeh ži-
vljenja, Emma in Neja pa s pesmijo Kdo še verjame Nine 
Pušlar. Naja je zapela pesem Čudež, ki jo sicer izvaja an-
sambel Papir.
Vsa štiri dekleta so odpela odlično, a v polfinale sta se lah-
ko na žalost uvrstili zgolj dve. To je uspelo Emmi in Naji.
Obema našima predstavnicama iskreno čestitamo za odli-
čen uspeh in jima želimo veliko uspeha tudi v polfinalu.
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slika Vita Lazič, 7. b

MY HOME
Kaja Golob, 6. b

Dear Sally, 
My home is a flat in the town. It’s ideal for my family. 
There’s a big kitchen, a big living room and a dining 
room. There are also three bedrooms and one bathroom. 
We’ve got a porch, too. My home is great!
In my bedroom there’s a bed and next to the bed there’s 
a bookcase. There aren’t any shelves, but there is a te-
levision. I also have a desk where I do my homework. 
Next to the desk there’s a wardrobe with my clothes. I 
like my room. I think it’s great!
Where is your home? What rooms are there? Is there 
a balcony, garden or garage? What is your opinion of 
your bedroom? What things are there?
Write soon, 
Kaja

RON’S FROG
Marko Lenart, 6. a

There once was a boy named Harry
Whose friend was not called Garry.
Instead his name was Ron
Whose frog was surely gone.

Then, they called Hermione
Whose wand was nice and shiny.
She wanted to cast a finding spell
But then they heard a ringing bell.
They studied about changing forms 
And after that, they went to their dorms.
Their next stop was Hagrid’s hut 
Where mice were chased by his mutt. 
        
They went to the dark forest to look
For a magical wizard book. 
Harry and Hermione were brave enough
While Ron wasn’t really so tough.
In the forest, laughter was heard, 
But there was only a really small bird.
And when they checked again,
The bird didn’t fly, it ran.
               
After passing the dorm lobby
They saw their friend Dobby. 
They asked him about the book,
But he said he was only helping the cook.
             
They asked McGonagall for the spell
But she didn’t remember it well.
She looked into her wizard book
And there it was, so she said: ‘Look!’

IT WAS A REAL ADVENTURE 
Matija Papdi, 8. b

It was a sunny day in 2017 and I was packing my things 
for a vacation. That year, I and my family were going to 
the Canary Islands, more precise to Tenerife. Did you 
know that they are a part of Spain? It is always spring 
there; there is about 20° C throughout the year. 
During our stay at the hotel, I read four books. Can you 
imagine that? I brought home a lot of sea shells, mainly 
clam shells. Anyway, I had a really nice time there.
We also climbed a volcano called El Teide. It was very 
nice at the top, but I wasn’t thinking about that, when I 
was walking uphill, because it was very challenging for 
my lungs since the air was very thin.
But the main adventure started, when we were going 
home. When we were on the plane, there was a storm 
and we were forced to immediately land when we were 
above France. Luckily, the storm passed soon and our 
plane took off again and we were able to get home safely.

slika Jure Šajtegel, 1. a                  
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The finding spell was finally cast
And it landed on the killer tree, at last!
They all ran to the killer tree
And Ron’s frog jumped out. It was free!

They all went back to their dorms
And Ron, just for fun,
Gave his frog a couple of horns!

MY FRIEND 
Sanja Kopše, 9. b

What is actually a definition of friendship? Wikipedia 
says: ‘Friendship is a relationship of mutual affection 
between people, a stronger form of interpersonal bond 
than an association.’ But I think friendship is something 
you can’t define. Every friendship is different. And for 
most of the people, it’s something beautiful, because it 
feels nice to always have someone by your side. I think, it’s 
important to have friends, because you learn new things. 
And if a friendship falls apart, new people will come into 
your life, and you’ll learn something from it, too.
One of the things I appreciate about a friend is hone-
sty. If friends always tell you the truth, your friendship 
works better and you always know what you’re doing 
wrong. Another thing I find very important is sharing 
the same interests, because you can do things together 
that both of you like.
I have a lot of good friends, but my friend Nina is my 
best one. She is very tall and not so skinny. She has curly 
brown hair and wears braces. She likes sporty clothes, 
but hates wearing dresses. She is very smart and has 
good grades. She is one year older than me, so she’s al-
ready in secondary school in Slovenska Bistrica.
What I like about her is that she ‘gets me’ on another le-
vel. For example, when I’m sad, she always knows what 
to do to make me feel better. Also, her sense of humor 
is amazing and she sure knows how to use sarcasm. I 
like hanging out with her and our sleepovers always end 
with doing something stupid, for example, leaving both 
of us completely covered in dirt at 4 am after deciding 
to throw frisbee because we couldn’t sleep. I love her 
and I don’t want to lose her because a friend like her is 
hard to find.  

TWO SPECIAL PEOPLE IN MY LIFE
Lea Julijane Ljubec, 6. b 

Two special people in my life are my parents. My mum’s 
name is Mateja. She’s 41 years old. She likes to talk and 
read. Her eyes are green and she’s got short blond hair. 
She’s into space, sports, paranormal activity and Star Wars.

My dad’s name is Aleksander. He’s 46 years old. He isn’t 
as talkative as my mum, but he likes to read books. He’s 
tall and he’s got brown eyes and short black hair. He’s in-
terested in space, engines, books about Mars, Superman 
movies and also Star Wars.

MY FRIEND
Ivana Šmigoc, 8. b

My best friend is Tara. She’s very loud and wild. She’s 
pretty nice to people that she likes and annoyed with 
the majority of them. She has blond hair, green eyes and 
long legs. She loves me, of course, and she’s pretty much 
obsessed with TV series and movies, but she also loves 
food. She likes to ‘sing’ and ‘dance’ and she’s good at En-
glish, I guess. We’re good friends, because we are loyal 
to each other and like to talk about other people behind 
their backs, but only the people that we don’t like. We 
watch movies together and eat junk food. That’s pretty 
much it about her.

MY LIFE
Anže Hameršak, 9. b

Dear James,
You asked me to write you something about my life, so 
here it is. 
The first thing I will tell you is what I normally do du-
ring the week. On Monday, I wake up and get ready for 
school, which starts at 7.30. After school, I go home and 
do homework and play games on my computer. At five, I 
go swimming. When I’m done, I usually eat something. 

slika Neja Gajzer, 5. b
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When I come home, it’s already 8 pm and that’s when 
I take a shower and get ready for bed. I play computer 
games and watch videos before I go to bed at 10 o’clock. 
On all the other days of the week, I start school at 8.20 
and finish at 1.45 pm. Every Friday after school, I go to 
music school where I play the accordion. I finish at aro-
und 3 o’clock and go home. I spend the rest of the day 
on my computer, do my homework (not always) and 
watch TV. The best days of the week are definitely Satur-
day and Sunday, where I can do whatever I want. And 
that’s it about my normal week. 
As you now know, I have some free time every week, 
mostly on Saturday and Sunday, when I can also enjoy 
the things that some other teenagers do, too. Most tee-
nagers in Slovenia spend their free time going out with 
their friends and spending time together. They usually 
just go out to the park, maybe get something to eat or 
just talk to each other. Some like spending their time inside, 
watching TV, playing video games or they invite 
their friends over. They also play different sports 
such as football or basketball. I’m quite similar to 
other teenagers, so I also like to use my computer 
and play some games with my friends. I someti-
mes invite them to my house. At the weekend, I 
and my family go to the cinema to see a movie. 
I don’t like basketball very much or going to the 
park, though, so I don’t do that. 
Now that I’ve told you about what I like, I would 
like to know more about you and the things you 
like. Do you go out with your friends or do you like 
staying inside watching TV or do something else? 
Please, write to me soon.
Your friend,
Anže  

TOYS FROM RECYCLED MATE-
RIALS
4. a & 4. b

These are our ro-
bots. They are 
made from card-
board boxes, card-
board tubes, plastic 
bottles, buttons 
and aluminum foil. 
They are great.
These are our sna-
kes and hamsters. 
They are made 
from socks and 
buttons.
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Olgica razmišlja
Tudi tokrat smo za vas pripravili dve slikovni križanki. Naši najmlajši se lahko preizkusite v poznavanju pustnih 
mask, nekoliko starejši učenci pa v poznavanju glasbenih inštrumentov. 

OTROŠKA KRIŽANKA
Ali veš, kateri je največji pustni karneval v Sloveniji? Reši križanko in v obrobljenem okvirčku izveš odgovor.
Pripravili: Nika Milošič, 7. a, in Zarja Malovič, 8. a                         Avtorici risbic: Nika Urek in Naja Fridl, 8. a
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MLADINSKA KRIŽANKA 
Prepoznaš inštrument na sliki? Če želiš ugoto-
viti, kateri glasbeni inštrument smo popačili, 
reši križanko in v obrobljenem okvirčku dobiš 
rešitev. 
Pripravili: Adriana Brumen in Iva Prša Đerić, 7. b
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Olgica ustvarja
Rep mu zelo pomaga pri plavanju in 
zavijanju. Ima velike močne in ko-
ničaste zobe. Nos in oči so čisto na 
vrhu glave. Ima štiri kratke noge in 
med kremplji ima plavalno kožico. 
Krokodili so hitri in še posebej, ko 
so lačni. Ko zagledajo plen, se hitro 
dvignejo iz tal.

JEŽEK
Maja Magdič, 3.a

Ježek teka in hiti, sadeže
nabira za dolge zimske dni.

Zraven jabolk še listje nabode,
si steljo pripravi in v spanec zagode. 
Pride pomlad, ježek ves zlat, 
se veseli, da sonček ga dobi.

slika Zara Vidovič, 1. a 

ŠOLA
Blaž Kustor, 3. a

Šola zabavna je,
v njej učimo se,
ustvarjamo, telovadimo
in veselimo se.

Urnik dolg imamo,
pa nam hudega nič ni,
saj novih znanj
in veščin spoznamo.

Učiteljica pred tablo stoji,
včasih grdo gleda,
včasih se smeji,
še posebej, če znamo vse mi.

slika Tina Majnik, 1. a

KROKODIL
Andraž Mršek, 4. b

Krokodili in aligatorji spadajo med 
družino plazilcev. Krokodili živi-
jo v sladki in slani vodi. Najraje se 
prehranjujejo z divjimi zebrami, 
velikimi ribami, ptiči in z drugimi 
morskimi bitji. Krokodili se izleže-
jo iz jajc. Izleže do 100 jajc. Samica 
se izleže pri 30 stopinjah Celzija, 
samec pa pri 34 stopinjah Celzija. 
Srce krokodila je razdeljeno na štiri 
dele. Dolžina odraslega krokodila je 
1.52 m do 1.83 m. Ima zelo debelo 
zunanjo kožo. Njegova glava je dol-
ga in njegov rep je tudi zelo dolg. 

slika Hana Rojs, 1. a

kel sinovom, kateri   ulovi in prinese 
kokoš, dobi moj dragulj. Prvi je šel 
na stražo najstarejši sin. Vzel je meč 
in puško. Ko je stražil, je mimo pri-
šel medved. Vprašal ga je, ali mu da 
košček kruha. Sin je odgovoril: »Še 
sam nimam dovolj, kaj bi še tebi dal,  
poberi se!«
Medved je rekel: »Še žal ti bo.« Zju-
traj je kmet spet štel kokoši in ugo-
tovil, da ena manjka. Tako je kmet 
napodil sina od hiše. Drugo noč je 
šel na stražo srednji brat. Vzel je ko-
pje in šel na stražo. Mimo je prišel 
medved in ga prosil za košček kru-
ha. Sin je odgovoril enako kot prvi. 
Medved je rekel: »Še žal ti bo.«  Zju-
traj je kmet napodil drugega sina. 
Tretjo noč je šel na stražo najmlajši 
sin. S seboj je vzel vejo češnje. Mimo 
je prišel medved in ga prosil za ko-
šček kruha. Sin je odgovoril: »Jedel 
bom, prisedi.«  Skupaj sta večerjala. 
Videla sta lisico, kako krade kokoši. 
Sin je zajahal medveda in ujela sta 
lisico. Sin se je zahvalil medvedu za 
pomoč. Tako je najmlajši sin dobil 
dragulj. Starejša brata sta se vrnila 
in skupaj so povečerjali lisico. Tako 
se je najmlajši brat  lahko poročil s 
princeso in živela sta srečno do kon-
ca svojih dni. 

slika Rosa Brodnik Ritoša, 1. a

LISICA ZVITOREPKA
Nel Cartl, 5. b

Pred davnimi časi sta za devetimi 
gorami  živela kmet in njegova žena, 
ki sta imela tri sinove. Zjutraj je šla 
žena nahranit kokoši. Štela je kokoši 
in ugotovila, da ena manjka. Takoj 
je šla obvestit kmeta in kmet je re-

BOŽIČNI DAN
Nika Vidovič, 4. a

Bil je december. Deklica je nekaj za-
služila s petjem. »Kmalu bo božič,« 
si je mislila. Uboga deklica se je za-
smilila staršema, ki se jima je rodil  
sin. Vzela sta deklico k sebi domov. 
Kupila sta ji nekaj lepih oblačil in 
malo igrač. »Na sejem gremo,«  je 
mamica rekla deklici in sinčku. 
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BOŽIČEK
Brin Žnidarič, 2. b

Božiček, 
ti se mi skriješ kot ptiček.
Ko zjutraj se vstanem,
najdem pod smreko darilo,
nato je pri nas
veselja obilo.

slika Ema Ganzer, 2. a

Olgica ustvarja
ZIMA JE PRIŠLA
Kai Haunholter, 1. b

Zima je prišla
in s sestrico na snegu sva.
Se smučava, drsava in sankava,
oba vesela sva.

slika Tjaša Krajnc, 1. a

BOŽIČNA
Eva Hvalec, 3. a

Prišel je božični čas,
ki prinaša zimo v vas.
Je čas, ko otroci srečni so,
saj po hribu se sankajo,
smučajo in kotalijo.
Ko naredijo snežaka, 
v pravega junaka,
vsi skačejo do oblaka.
Ko pa snežak se stali,
so vsi otroci žalostni.

slika Neja Majerič, 3. b

Tako se je družina odpravila na se-
jem. Deklici je bilo že malo lažje pri 
srcu. Imela je novo družino. In pra-
znike bo preživela na toplem. Ko so 
tako hodili, so nakupili veliko stvari. 
Skoraj so se že vrnili  domov, ko je 
deklica pred sabo zagledala dva člo-
veka. Bila sta ji znana. Spoznala je, 
da sta njena starša. Bila je zelo vese-
la. Deklica je predstavila svoja prava 
starša staršema, ki sta doslej skrbela 
zanjo. Na božič sta obe družini pra-
znovali skupaj. Najbolj vesela pa je 
bila deklica.

slika Ajda Rojs, 2. b

PRAZNIKI
Nel Cartl, 5. b

Prazniki pred vrati so,
veliko snega nasuli so.
Jelko še postavimo,
darila že zavita so.
Škrati pridno delajo,
da Božiček zamudil ne bo.
Zvončki pozvonili so,
darila vsi dobili smo.

slika Tisa Julija Golob, 3. a

KOLESAR GAL
Tiana Mlakar, 3. b 

Nekoč je živel deček z imenom Gal.  
Zelo rad  se je vozil z kolesom. Bil 
je zelo priden deček. Nekaj pa je 
bilo narobe. Gal je zelo rad divjal s 
svojim kolesom. Včasih je gledal av-
tomobile, kako divjajo   po cesti in 
nato je tudi on začel divjati. Nekega 
dne, ko je divjal s kolesom, je padel. 
Zlomil si je obe nogi. Bil je zelo ža-
losten, ko je skozi okno gledal avto-
mobile, otroke, kolesarje. Videl je, 
kako divjajo in bil vedno bolj žalo-
sten. Šlo mu je na jok.

slika Leila Bečirović, 1. b
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ZIMA
Zoja Filip, 5. a

Zima je, zima je,
vsi veselimo se.
Zima je, zima je, 
snega si želimo.
Zima je, zima je,
kapo nataknimo.
Zima je, zima je
ušesa si pokrijmo.

slika Neja Vajda, 1. a

DEČEK, KI BI RAD URE-
SNIČIL SVOJE SANJE
Lana Jerič, 5. b

Nekoč je živel deček z imenom Sa-
ban. Želel je postati igralec, vendar 
mu starša nista dovolila.
Zgodba se je začela tako: Saban živi 
na Filipinih, star je 13 let, seveda pa 
bi rad uresničil svoje sanje in postal 
igralec. Nekega dne pa so se preselili 
v Hollywood. Saban se je zelo hitro 
naučil jezika. Vpisal se je tudi v šolo. 
Povedal je svojo skrivnost, da hoče 
postati igralec. Vsi so se mu smejali 
in rekli: »Ti, igralec, hahaha.«  Saban 
je bil žalosten in domov odšel zajo-
kan. Naslednji dan je odšel v šolo 
peš, pot mu je prekrižal njegov sošo-
lec Mateo.  Saban mu je rekel: »Pojdi 
vstran!«  Mateo je rekel: »Zakaj? A 
misliš, da bom nesramen do tebe?  
Ne bom, ker sem jaz iz Italije in tudi 
do mene so se grdo obnašali.«  Sa-
ban je odgovoril: »Aha. Nisem vedel. 
Sva lahko prijatelja?«  Mateo je rekel: 
»Seveda.«  Ko pa je prišel v šolo, ga je 
pričakalo presenečenje na tabli. Pi-
salo je: »Saban, imamo prostor še za 
enega igralca v filmu Boj in to si ti.«  
Saban je bil presenečen in rekel je: 
»Hvala.  Ampak kje bom dobil de-
nar?«  Igor je odgovoril: »Ti si pose-
ben, zato ti ni treba nič plačati, dobiš 
pa 900 eur.« »Super,« je rekel Saban. 
Ko je Saban to povedal svojim star-
šem, so  nanj  bili ponosni. In tako je 
Saban uresničil svoje sanje.

slika Nel Cartl, 5. b

MOJA RODNA VAS
Glorija Šegula Šraj, 9. a

Na koncu ulice že desetletja stoji,
le črna mačka v njej še živi.
S praprotjo obdana,
v srcih zakopana. 

Nihče ne upa tja dol,
k hiši moji majhni, ljubi,
kjer je le še stol,
na katerem so me zibáli. 

Spomnim se kamina,
ob katerem je bila včasih vsa družina,
sreče na očetovem obrazu,
ko nam kruha je delil.

Nihče ga ni kot jaz poznal,
zakaj sem ga torej izdal
in odšel od doma študirat drugam, 
ko je on postal bolan?

Izdelal mi je ladjico,
ki sva jo v bližnjem potoku spustila,
neštetokrat slavil sem zmago,
ko sva skupaj ribe lovila.

Nikoli pozabil ni nobene obljube – 
zgradil nam je hiško,
postavil ograjo,
še lipo posadil,
se v njeni senci ohladil.

Zdaj pa otroci pred hišo stojimo,
solze nam po licih polzijo!
Za lepo otroštvo, spomine 
dragi oče, hvala!

slika Matija Bojnec, 9. b

PRIJATELJSTVO
Sara Desku, 7. b

Ko v temi ozrem se naokoli,
samota v srcu kar boli.
Zdaj se počutim malo bolje,
vem, da prijatelj ob meni stoji.

Prijateljstvo je lepa stvar, 
če prepustiš se, začutiš njen čar.
To je veselje, pomoč in podpora,
prijatelju si vedno opora.

V prijateljstvu ni prostora za laži,
izdajstva in nesramnosti nikoli ni.
Vedno prijatelju ob strani stoj,
vsakič ko v sebi bil bo kak boj.

Nesrečen, zmeden ali vesel,
s prijateljem vsak boš trenutek ujel.
Zato prijateljstvo k sebi povabi
in nikoli, nikoli ga ne pozabi.

slika Kai Haunholter, 1. b

SREČANJE Z REVNIM 
DEČKOM
Teja Sabotin, 6. b

Jaz in moja družina smo odšli na 
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POMAGAL SEM 
CESARJU
Hana Holc, 7. a

Na Dunaju, na tratici, so se v senci 
na stolih hladili gospodje in cesar. 
Nato se je cesar pohvalil, da je na 
Dunaju vse na pravem mestu.  Ne-
nadoma pa se je zgodilo nekaj ne-
pričakovanega.  Pojavil se je Pegam 
ter rekel: “Nič več ne boste mislili, 
da vam glihe ni, nobenega junaka 
nimate, ki bi me lahko premagal.” 
“To si ti misliš,” mu je nazaj zabru-
sil cesar. “Imam junaka Lambergar-
ja, ki se tebe niti malo ne boji,” se je 
pohvalil cesar. Pegam je  vztrajal, da 
Lambergarju napiše pismo. Cesar je 
to tudi storil ter potreboval nekoga, 
da odnese sporočilo. Takoj sem se 
javil, da bi bil v pomoč. Cesar mi je 
dal pismo, jaz pa sem ponosno od-
hajal na pot. 
Hiter sem bil kot strela. Počutil sem 
se tako pogumno in junaško. Tako 
sem naslednji dan že v Tržiču bil. 
Vsi prebivalci so me začudeno gle-
dali. Vprašal sem jih, kako lahko 
pridem do Lambergarja. Oni so se 
mi priklonili ter hitro pokazali pot. 
Pismo sem si dal pod kapo in se od-
pravil. Srečal sem Lambergarjevo 
mamo ter ji podal pismo. Ta je od-
hitela do svojega sina. “Sin moj,” je 
začela, “konju je zelo lepo, pije slad-
ko rebulico, v hlevu je že sedem let, 
videl ni še belega dne!” Nato je hitro 
spremenila temo: “Dunaj je v nevar-
nosti, ti si njihov junak, bojeval se 
boš s Pegamom. Vzemi sabljo in jo 
zapiči v srednjo glavo.”  Lambergar 
jo je pozorno poslušal in vrnila sva 
se na Dunaj. Oba sva hitela kot blisk. 
Ko sva malo upočasnila, sva se zače-
la pogovarjati. Jaz sem se mu pred-
stavil in tudi on se je meni. O sebi 
mi je povedal veliko stvari, da sem 
ga kar občudoval. Ko sva dopoldne 
prišla na Dunaj, je Lambergar nada-
ljeval svojo pot do gradu. Pegam se 
je kar ustrašil , kako hitro je prišel 
Lambergar. Lambergar ni zapravljal 

časa, zato je rekel, naj se bojujeta kar 
danes tu na polju, da bodo vsi videli. 
Tako se je boj začel popoldan.  Držal 
sem pesti za Lambergarja. Prišlo je 
veliko ljudi in vsi so bili vznemir-
jeni. Tako sta Pegam in Lambergar 
začela, hudo sta se počila, Lamber-
garju se je pokazala kri. Tako sem 
se ustrašil, a na srečo mu ni bilo nič 
hudega. Nato sta se pripravila še tre-
tjič, meni je tako razbijalo srce in 
BUM! Lambergarju je uspelo! Tako 
sem si oddahnil.
Dunaj je bil rešen v zahvalo junaku 
Lambergarju. «Najlepša hvala,” smo 
še mu rekli. Tako ima zdaj Dunaj 
pravega junaka Lambergarja z gra-
du Kamen.

slika Lili Fridauer, 7. b

DOLGA POT 
DOMOV 
Vita Koren, 8. a

Nekoč je živel mož, ki je bil obsojen 
na veslanje na galeji. Postati je moral 
galjot, saj ni plačeval davkov, ki so 
bili v tistih časih zelo visoki. Doma 
je zapustil ženo z dvema otrokoma. 
Ko je nekega dne galeja prispela do 
kopnega,  je na obali srečal  mlade-
niča, ki je galjota poznal. Mladeniča 
je povprašal, kako gre kaj na njego-
vem domu v beli Ljubljani. Povedal 
mu je, da je njegov sin postal du-
hovnik, hči se bo omožila, njegova 
žena pa ima že dolgo drugega moža. 
Galjot mu da zlatnik za sina, prstan 
za hčer in poda mu novico za ženo, 
da ji naj pove, da je njen mož mrtev. 
Mladenič mu obljubi, da darove in 
novico prenese njegovi družini. Z 
galjotom se poslovita.

počitnice v Trst. Na začetku sem ho-
tela ostati doma, ampak me je mama 
prepričala, da si bom poiskala nove 
prijatelje.
V Trst smo prispeli z zelo veliko lad-
jo. Izkrcali smo se in zagledala sem 
skupino dečkov, ki so izgledali zelo 
revno. Pristopila sem do njih in jih 
pozdravila. Odzdravili so  in mi po-
vedali, da so revni in lačni. Hotela 
sem jim pomagati, zato sem stekla 
do staršev in vprašala, ali mi lahko 
dasta nekaj denarja, saj sem postala 
lačna. Mama mi je dala nekaj dro-
biža in nesla sem ga dečkom. Šli so 
si kupit oranže, ampak ne vsi. Maj-
hen deček je stopil do mene in se mi 
predstavil. Ime mu je bilo Marijo. 
“Zelo me veseli, da sva se spozna-
la,” sem odgovorila. Deček je začel 
pripovedovati, kaj se jim je pred ne-
kaj dnevi zgodilo. Povedal mi je, da 
mu je neko jutro zamorec podaril 
ananas in so ga s fanti pojedli. Bili 
so tako lačni, da so branjevki na 
tržnici ukradli ananas. Na žalost je 
branjevka imela preštete vse anana-
se in takoj se je zaslišal pisk jeznega 
stražnika. Fantje so se podali v beg, 
a stražniki so jih dohiteli. Odpelja-
li so jih na policijo in Marijo je bil 
skoraj tepen, ampak se je njegov 
prijatelj Peter zavzel zanj in krivdo 
prevzel nase. Stražniki so Petra za-
držali, druge fante pa poslali domov. 
Petra so hudo pretepli in nanj kriča-
li. Kasneje so ga izpustili in Marijo 
se mu je iz vsega srca zahvalil ter mu 
podaril tri oranže.
Videla sem, da je Mariju hudo, zato 
sem ga želela potolažiti. Rekla sem 
mu, da je vsega konec in da naj pazi, 
da se to ne bo več ponovilo. Vesela 
sem bila, da sem našla novega pri-
jatelja.

slika Matija Masten, 3. a
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Ubogi galjot ni vedel, kaj naj stori. 
Razmišljal je, kako lepo bi bilo, če bi 
se srečal s svojo družino. Ob tej mi-
sli je potočil solzo. Pogled je usmeril 
proti širnemu morju in razmišljal o 
tem, da bi pobegnil, ne bi se vrnil na 
galejo. In res. Pobral je svojo torbi-
co in se podal na pot proti svojemu 
domu. Mislil si je: “ Verjetno me res 
ne bodo pogrešali na galeji. Saj niti 
ugotovili ne bodo, da me ni.” Na ga-
leji je res služilo na stotine mož in 
res  bi bilo čudno, če bi enega izmed 
njih pogrešali. Galjot zagleda pra-
zen voz pred neko hišo in povpra-
ša ljudi, če bi ga lahko kdo peljal do 
Ljubljane. Odgovorili so mu, da ga 
seveda lahko. V voz so vpregli ko-
nje in začela se je dokaj dolga pot do 
Ljubljane. Po dolgih  urah je galjot 
prispel domov. Odšel je do svoje 
hiše. Še vedno je bila enaka. Potr-
kal je na vrata in odprla jih je nje-
gova žena. Ni mogla verjeti svojim 
očem. Vrnil se je njen ljubi mož. 
Bila je presrečna in ga močno obje-
la. Oba sta potočila kar nekaj solz. 
Stopil je naprej in zagledal svojo 
hčer in potem še sina. Tudi onadva 
sta bila presrečna. Galjot je zagledal 
ženinega drugega moža in ga zadr-
žano pozdravil. Vsi skupaj so sedli 
za mizo in začel se je dolg pogovor. 
Galjot jim je pripovedoval, kako 
hudo je bilo na galeji. Povedal jim je 
tudi za srečanje z mladeničem. Re-
kel je, da jih bo v tem tednu obiskal, 
saj ne ve, da se je on vrnil. Prinesti 
mora njegove darove za sina in hčer. 
Najbrž bo tudi on presenečen, ko ga 
bo zagledal doma. Po dolgem pogo-
voru pa je tema nanesla na ženine-
ga drugega moža. Zmenili so se, da 
bodo živeli vsi skupaj, saj mu je bil 
galjot zelo hvaležen, da je tako lepo 
skrbel za njegovo družino. Naslednji 
dan je bila nedelja in galjotov sin je 
imel svojo prvo mašo. Galjot je bil 
zelo ponosen na svojega sina. Hčer 
pa je vprašal, če lahko spozna njene-
ga bodočega moža. Zmenila sta se, 
da ga obiščeta. Ko je galjot spoznal 
hčerinega zaročenca, je ugotovil, da 
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je sin njegovega prijatelja. Bil je po-
nosen na svojo hčer, da bo žena tako 
prijetnemu fantu. Zaročenčev oče je 
galjota povabil na kozarček vina in 
pogovarjala sta se pozno v noč
Galjot je bil presrečen, da je prišel 
domov. Čez nekaj tednov je bila 
hčerina poroka. Poročil ju je galjo-
tov sin. Galjot je bil zelo ganjen in 
vesel za svoja otroka. Bil je neizmer-
no vesel, da se je rešil služenja na ga-
leji. Ko je mladenič prinesel darova, 
se je veselje ponovilo. 

slika Nyree Zora Gurnick, 4. b

ob obali in da je galeja šla svojo pot. 
Seveda je sprejel odločitev, da se je 
odpravil domov v Ljubljano. Nekaj 
časa je hodil, ko je v bližini zagledal 
voz, ki je tovoril sode. Ob njem so 
stali trije možje in se dogovarjali za 
plačilo za prevoz sodov do Ljublja-
ne. Ko je galjot zaslišal ime svojega 
domačega kraja, sploh ni razmišljal 
in že je sedel na vozu med sodi. Ker 
je bil žejen, je odprl en sod in si na-
lil malo vina. Vendar ga je voznik 
slišal ter takoj ustavil voz. Stopil je 
do njega ter ga povprašal po imenu. 
Galjot je izstrelil :”Janez Novak iz 
Ljubljane sem”. Voznik si ga je do-
bro pogledal in na koncu v smehu 
pozdravil starega znanca. Voznik je 
namreč bil Jože iz bližine Ljubljane 
in  velik prijatelj galjota. Seveda ga 
Jože ni odslovil, celo ponudil mu je 
prevoz. Potovala sta en cel dan, se-
veda s postanki, saj so morali konji 
jesti in piti. Ko sta prispela do Lju-
bljane, je galjot že potočil par solz, 
saj je začutil, da se bliža svoji dru-
žini. Malo ga je bilo strah odziva 
družine, še posebej žene in njenega 
novega moža. Na koncu glavne ulice 
je stopil  z voza, se zahvalil prijatelju 
in stopil do vrat. Previdno, v strahu, 
je potrkal na lesena vrata. Odprl jih  
je visok  možak, bradat in rjavolas. 
imel je miren pogled, vendar ne za 
dolgo, saj je takoj nadrl galjota, da 
naj odide, če nima kaj povedati, saj 
ima družinsko stisko (sploh ni ve-
del, kdo je galjot). Potem je do vrat 
stopila hči, ki je očeta takoj prepo-
znala. Zaklicala je bratovo ime in 
pritekel je ven. Oba sta mu padla v 
objem, bilo je  veliko  solz sreče in 
veselja. Ženin mož je kar stal tam in 
jih začudeno gledal. Kmalu je k vra-
tom prišla še žena, videti je bila ža-
lostna, izmučena in imela je podoč-
njake, kot da bi celo noč jokala. Ko 
je zagledala svojega prvega moža, ni 
in ni mogla verjeti, da je to res on. 
Počasi, vsa v solzah,   je stopila do 
njega ter ga stisnila v močan objem. 
Žena ni mogla nehati jokati, saj je 
bila srečna, da se je vrnil. Vendar 

GALJOTOVA 
VRNITEV DOMOV
Nika Urek, 8. a

Galjot je bil reven možak. Veslal je 
na galeji, saj je tako odplačeval svo-
jo kazen. Želel je spet stopiti na ko-
pno in videti svoje domače. Bogu je 
obljubil tri darove (mašni plašč, zlat 
kelih in zvon), če bi še enkrat lahko 
videl svojo družino. Nekega dne ga 
je galeja res prinesla do obale. Srečal 
je mladeniča, ki mu je povedal, da 
ga pozna in sporočil mu je novice 
o njegovi družini. Povedal je, da se 
njegova hči moži, sin bo ”novo mašo 
pel” in da ima žena novega moža. 
Galjot mu je dal darove za sina in 
hčer ter sporočilo za ženo, da je njen 
mož umrl. Nato sta se poslovila.
Galjotu je bilo hudo pri srcu, saj je 
vedel, da bodo njegovi domači žalo-
stni. Nekaj časa je razmišljal, ali bi 
se vrnil na galejo. Kmalu je postal 
zaspan, saj je hudo garal na galeji, 
zato je zaspal. Ko se je zjutraj zbu-
dil, najprej ni vedel, kje je, potem pa 
mu je v ušesih zadonel zvok zvona 
na cerkvi. Ugotovil je, da je še vedno 
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novemu možu ni bilo všeč to dru-
žinsko veselje. Rekel je, da bo odšel, 
saj vidi, da je glava družine spet na-
zaj. Vzel je svoje stvari in odšel. Hči 
je bila tako navdušena, da je stekla 
po svojega ženina, da spozna očeta. 
Tudi galjot ni mogel prekriti solz, 
močno je objel hčer, sina ter ženo. 
Žena ga je pospremila v hišo, da bi si 
odpočil. Sin  se je zahvalil za zlatnik 
in oddrvel na večerno mašo. Kma-
lu je hči prispela s svojim ženinom. 
Predstavila ga je očetu, ta pa ga je 
takoj vzljubil, saj je začutil njegovo 
ljubezen do hčere in toplino. 
 Kmalu je  bila poroka. Hči je imela 
kmečko, vendar prelepo obleko. Ga-
ljot je stal ob svoji ženi ter se zahvalil 
bogu za uslišane molitve. Vendar to 
še ni vse, hčerko in ženina je poro-
čil njegov sin. Bil je zelo ponosen na 
oba, še posebej na ženo, ki kljub le-
tom, ki so minila, ni izgubila volje 
do življenja. Po maši je vzel mašni 
plašč, kelih in glasen zvon ter jih od-
nesel na obljubljena mesta, da izpol-
ni svojo obljubo bogu. 

slika Asja Katarina Mogu, 9. b

Drugačnost narodov, 
krasote mest, znamenitosti ... –   
to lepote so v tujini, 
a ni lepših jih stvari, 
kot v moji so domovini. 
 
Da majhen narod smo,
glasnó povejmo,
da srce veliko nosimo,
dostojanstveno zavpijmo!
Da na najlepšem koščku velikanske-
ga sveta živimo,
ponosno v kamen vklesajmo,
naj sleherni stih te pesmi moje
gre kot hvalnica v srce tvoje. 

slika Minea Leva, 4. a

Olgica ustvarja

RONJA, 
RAZBOJNIŠKA HČI  
Živa Žnidarič, 4. a

Tisto noč, ko se je Ronja rodila,   je 
bila nevihta. Louis je Ronji med 
rojevanjem pela pesem. Ko se je 
rodila, jo je Mattis položil v svoje 
naročje in se pred ostalimi razboj-
niki pohvalil z njo. Razbojniki so se 
veselili, Ronja je rasla. Nekega dne 
pa ji je Mattis rekel, da lahko gre v 
svet. Šla je. Preden je odšla, ji je še 
Mattis poveda,l na kaj mora paziti. 
Ko je prišla v gozd, je videla, kako je 
narava lepa. Tako so dnevi minevali. 
A enkrat je šla do peklenskega žre-
la in zagledala tujca v Mattisovem 
gradu. Rekel je, da mu je ime Birk, 

nato sta preskakovala to Peklensko 
žrelo, dokler Birku ni spodrsnilo in 
je padel noter. Prijel se je za skalo. 
Ronja ga je nato morala rešiti. Raz-
šla sta se, a drugič je on rešil njo. 
Počasi sta se v gozdu začela družiti. 
Potem sta postala prijatelja, nato pa 
še brat in sestra. Odločila sta se, da 
gresta živet v jamo. Prinesla sta vse 
potrebno, zato sta živela brez težav. 
Ukrotila sta konja, imela sta majhen 
prepir, dogodivščine... A na koncu 
sta se družini pobotali in srečno ži-
veli do konca svojega življenja.

MAVRICA
Gaja Urek, 3. a

Mavrica vesela
je res odlično pela,
na nebu se pokazala,
z barvami namazala.

Mavrica vsa barvna je postala 
in lepo zagodrnjala:
Jaz sem mavrica postala 
in zvezde z neba pregnala.

Njena mami je prišla,
mavrici pomagala,
da zvezde je zvečer
na nebo postavila.

slika Pia Peršuh, 2. b

KJER HIŠA MOJEGA 
STOJI OČETA
Asja Katarina Mogu, 9. b

Tam, kjer moji starši živé, 
kjer na vrtu rože cveté, 
kjer na nebu ptice leté, 
tam je moj dom, moje srcé. 
 
To je moja domovina, 
za katero so se naši predniki borili, 
ker so vsi si jo lastili. 
Na naših tleh bile so vojne in spo-
padi, 
kmečki upori, bitke in turški vpadi. 
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Olgica ima novo pročelje


