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Draga bralka, dragi bralec!
Smo v mesecu juniju. To je čas zadnjega pridobivanja znanja, popravljanja
ocen, iskanja možnosti za dosego čim boljšega končnega šolskega uspeha
in čas, ko smo polni pričakovanja poletnih počitnic.
Z velikim zadovoljstvom in ponosom lahko povem, da je minulo šolsko
leto bilo zelo uspešno, saj smo uspeli uresničiti naša pričakovanja in zastavljene cilje. Življenje in delo na Olgici smo obogatili z novimi in drugačnimi vsebinami in oblikami dela. Izpeljali smo vrsto zanimivih in veselih dogodkov, pri katerih smo vzajemno sodelovali vsi: vi, dragi učenci in
učenke, vaši starši, ter mi, učitelji. Tako smo pripomogli k prijetnejšemu
vzdušju, počutju, razumevanju in sodelovanju.
Leto 2013/14 je zaznamovano z velikimi uspehi in visokimi dosežki vas,
učencev, na področju tekmovanj iz znanj ter raziskovalnega dela na regionalni in državni ravni, z odličnimi rezultati in visokimi uvrstitvami tudi na
področju športnih aktivnostih. Dobili smo številna priznanja in nagrade na
natečajih in tekmovanjih s področja literarnega in likovnega ustvarjanja. O
vseh teh in še mnogih drugih dogodkih in doživetjih ter vtisih na šoli in
drugod pišemo v tej številki glasila Olgica in mi.
Dragi bralci!
Želim vam prijetno prebiranje glasila. V času počitnic pa se spočijte, veliko
se družite s prijatelji in svojimi najdražjimi, 1. septembra pa se veseli,
zdravi, ponosni ter polni energije in pripravljenosti za učenje vrnite v šolo.
Želim Vam dolge, sončne in brezskrbne počitnice!
Helena Ocvirk, ravnateljica
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PUSTNE DELAVNICE
S STARŠI
Andrej Majnik, 5. a

V ponedeljek, 17. februarja 2014,
smo se učenci, naši starši in učitelji
družili na popoldanskih ustvarjalnih delavnicah, kjer smo izdelovali raznolike pustne izdelke. Izbira
delavnic je bila zelo pestra, saj smo
izdelovali kurente iz slanega testa,
rože iz krep papirja, risali smo na
platno in ustvarjali akvarele ter izdelovali pustne like iz das mase in
gline. V delavnicah smo vsi uživali
in tako prijetno in koristno preživeli
nekaj prostega časa.

UČNI SPREHOD
Učenci 3. a in 3. b

hiši. Pred Mestno hišo smo videli
kip sv. Florjana, zaščitnika gasilcev.
Na Mestni hiši smo videli uro, zvonik, kamniti balkon in veliko število oken. Na pročelju Mestne hiše je
tudi ptujski grb. Nato smo se ustavili
tudi pri ptujski kleti in pot nadaljevali do cerkve sv. Petra in Pavla ter
do Minoritskega samostana. Odšli
smo še do Miheličeve galerije. Tam
smo si ogledali kip Dušana Kvedra,
narodnega heroja. Nadaljevali smo
pot mimo reke Drave, ki je naša naravna dediščina in se počasi vrnili
v šolo. Videli smo, da je Ptuj bogat
s kulturno dediščino in da imamo
tudi nekaj naravne dediščine. Veliko
je tudi raznih kipov in obeležij. Ponosni smo lahko, da živimo v tako
lepem in zgodovinsko pomembnem mestu. To našo dediščino je
treba čuvati.

V sredo, 19. februarja 2014, smo
učenci v okviru pouka šli na učni
sprehod. Ogledali smo si naš Ptuj.
Najprej smo si ogledali sončni park,
kjer smo videli nekaj spomenikov
(Murkov in Ferkov). V sončnem
parku smo si ogledali tudi obnovljen Dominikanski samostan.
Nato smo si ogledali stare zapore
in se odpravili do knjižnice. Knjižnica je bila nekoč mali grad, ki je
spadal h glavnemu gradu. Na dvorišču knjižnice smo si ogledali tudi
star vodnjak, kamor so nekoč, ko še
ni bilo vodovoda, meščani prihajali
po vodo. Nato smo se odpravili po POTOPISNO PREDAPrešernovi ulici in se ustavili pred
Mestnim gledališčem. Tam smo vi- VANJE – NEPAL
deli še Orfejev spomenik in Mestni Žiga Godicelj, 7. b
stolp. Ko smo se pomaknili za MeZadnji dan pred zimskimi počitnistni stolp, smo si ogledali cerkev sv.
cami - petek, 21. februarja 2014, se
Jurija. Pot se je nadaljevala k Mestni
je začel na prav poseben način. Ob
8.30 smo se namreč vsi učenci zbrali v prireditveni dvorani naše šole.
Obiskal nas je g. Sandi Kelnerič, ki
nam je predstavil svoje potovanje
po Nepalu. Najprej smo si ogledali
njegov film, v katerem smo lahko
videli, kakšno je življenje v tistem
delu sveta. In čeprav je življenje tam

pogosto zelo težko, so ljudje, ki tam
živijo, obkroženi s čudovito naravo.
Ob koncu smo tudi učenci dobili besedo, saj smo postavili mnoga
vprašanja, na katera nam je g. Kelnerič dal zelo zanimive odgovore.

ČETRTOŠOLCI V ODDAJI „DOBRO JUTRO“
Naja Fridl, 4. a

V petek, 21. februarja 2014, smo se
učenke in učenci 4. a razreda v okviru športnega dne udeležili drsanja
na drsališču na ptujski mestni tržnici, kjer je bilo zelo živahno. Tam smo
namreč srečali številne tradicionalne pustne maske, in sicer kurente,
cigane iz Dornave, orače in še veliko drugih. Na stojnicah so ponujali
veliko dobrot iz naše okolice in kot
se za pust spodobi, slastne pustne
krofe, ki so jih ponudili tudi nam.
Na Ptuju se je mudila tudi ekipa TV
Slovenija iz oddaje „Dobro jutro“, ki
jo lahko spremljamo od ponedeljka
do petka zjutraj na prvem programu
Televizije Slovenija. Njihova novinarka se je ustavila tudi ob drsališču
in nam zastavila nekaj vprašanj, na
katera smo z veseljem odgovorili.
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NA 54. PTUJSKI KARNEVALSKI POVORKI
Šolski novinarji

Tudi letos se je naša šola predstavila
s skupinsko masko na mednarodni
pustni in karnevalski povorki na
Ptuju. In ker je rdeča nit tega šolskega leta »Nekoč so bili mojstri našega
mesta«, smo se maskirali v fotografe. Priprave na letošnjo povorko so
se začele že veliko prej, saj je bilo
treba sešiti kostume, izdelati fotografske aparate in okvirje za slike ter
se naučiti koreografijo, s katero smo
se predstavili v povorki pred mestno
hišo, kjer so nas napovedali približno tako: »Bele nogavičke imej!
Stric bo slikal, ptičko glej! Tako poje
Vlado Kreslin v pesmi »Čuden si bil
kot otrok«. Prihaja namreč skupina
fotografov iz Olgice. Odločili so se,
da bodo prikazali mojstre svojega
mesta nekoč in to fotografi zagotovo
so. Izkoristite priložnost, dragi obiskovalci, danes se lahko fotografirate
zastonj. Nasmejte se, ptičko poglejte, ŠKLJOC, in fotografija je končana. V skupini nastopa tudi ptujska
mestna gospoda starih časov, ki se
pred fotografi rada postavlja.«
Obiskovalci povorke so bili vljudno
vabljeni tudi na stojnico na ptujski
tržnici, kjer je naša šola ponujala
svoje zanimive izdelke.

OBISK ZGODOVINSKEGA ARHIVA
Nik Vrbnjak, 5. b

Ponedeljek, 3. marec 2014, je bil za
učence od 1. do 5. razreda pustno
obarvan. V pripravah na pustni torek smo obiskali Zgodovinski arhiv
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na Ptuju, kjer smo si ogledali tri
kratke filme o pustovanju. Ob 9.30
uri smo se odpravili v arhiv, kjer nas
je pozdravila ga. Katja Zupanič. Pred
ogledom nam je povedala, kakšen
je bil pust včasih. Kurenti so imeli včasih zelo težke zvonce in malo
drugačen kožuh kot danes. „Divjali“
so naokoli in hodili od hiše do hiše.
Če jih niso spustili v hišo, je to pomenilo, da bo v hišo prišla nesreča.
Otroci so se kurentov zelo bali. Kurenti so odganjali zimo in privabljali
pomlad, kar počnejo še danes. Vsi
trije filmi so bili zelo zanimivi, mi
pa smo bili veseli, da smo se znova
naučili nekaj novega.

kapice, spidermani, kurenti in še
mnogi drugi liki. Učitelje pa so na
njihovem delovnem mestu zamenjali hipiji. Pouk, ki smo ga imeli do 10. ure, je bil kar zabaven, še
bolj zabavno pa je bilo rajanje, ki je
nato sledilo v šolski telovadnici. Za
glasbo so poskrbeli naši najstarejši
predstavniki šolske skupnosti, to so
devetošolci. Vsi skupaj smo veselo
rajali in se poslovili od pusta tako,
kot se spodobi.

KULTURNI DAN ZA
UČENCE OD 1. DO 5.
RAZREDA
Hana Holc in Stina Lah, 3. a

PUSTNI TOREK NA
OLGICI
Šolski novinarji

Kot se za naše mesto spodobi, je bil
pustni torek, 4. marec 2014, tudi
za nas na Olgici nekaj posebnega.
Namesto učencev so v šolske klopi sedli policisti, vile, klovni, rdeče

V sredo, 12. marca 2014, smo imeli učenci od 1. – 5. razreda kulturni dan. V šoli smo se zbrali ob 8.20.
Najprej smo odšli na malico. Po
malici smo se odpravili pod grad,
kjer nas je že čakal avtobus. Odpeljali smo se do OŠ Cirkovce. Tam
smo si ogledali baletno predstavo
Pepelka, v kateri je princ hotel najti
nevesto. Nastopili sta dve dami, ki
sta zaplesali baletni ples. Pridružil
se jima je princ, ki je hotel plesati
samo z eno, ki je zelo lepo plesala
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na prstih. Po končanem plesu sta
dami odšli domov. Čarovnik je hotel
ugotoviti, kakšen ples je bil to. Dami
sta se vrnili in bili sta preoblečeni.
Tista, ki je lepo plesala na prstih, je
bila oblečena v čistilko, hudobna pa
v lepo obleko. Ker pa le-ta ni znala
plesati na prstih, je princ ni maral.
Trikrat je šla k princu, vendar ji ni
uspelo. Nato je prišla prava plesalka
in princ se ji je pridružil in skupaj
sta zaplesala. Srečno sta živela do
konca svojih dni. Spoznali smo tudi
pet plesov: pavana, arabski ples, napolitanski ples, španski ples in klasični balet. Po končani predstavi
smo se z avtobusom odpeljali nazaj
na Ptuj. Izstopili smo pod gradom
in peš odšli v šolo. V šoli smo se še
pogovarjali o predstavi in tako se je
naš kulturni dan zaključil.

OSMOŠOLCI V LONDONU
Nuša Puž, 8. a

Tudi v tem šolskem letu smo se
osmošolci OŠ Olge Meglič Ptuj v
organizaciji Eol d. o. o. Ljubljana

odpravili na jezikovno ekskurzijo v
London, ki se je je udeležilo kar 20
učencev naše šole. Pridružilo se nam
je še pet drugih mladih potnikov in
štirje učenci iz OŠ Hajdina skupaj
z učiteljico, go. Branko Gaiser. Na
našo pustolovščino smo se odpravili
v četrtek, 13. marca 2014. Polni pričakovanj smo se že ob 6.30 dobili na
parkirišču pod gradom, kjer sta nas
ob avtobusu že čakala naša učitelja
angleščine, g. Vojko Jurgec in ga.
Ksenija Kovačič Žižek. Vožnja do
letališča Jožeta Pučnika, kjer se nam
je pridružil še naš vodnik, g. Gregor
Majnik, je hitro minila. Enako velja
za let, saj je ura in petdeset minut
na letalu (za nekatere prvič) minila
kot bi mignil. V Londonu nas je že
čakal avtobus, na katerega smo se
morali vkrcati na »napačni strani«,
da nas odpelje na krožno vožnjo po
britanski prestolnici, ki ima štirikrat
več prebivalcev kot naša cela država.
Naši fotografski aparati in mobilni telefoni so ob vseh pomembnih
znamenitostih (tj. Big Benu, Tower
Bridgu, telefonskih govorilnicah
itd.) skoraj pregoreli. Malo so si
»spočili« med ogledom muzikala
„Mamma Mia“, po katerem smo
se z našo prvo vožnjo s podzemno
železnico odpravili v hotel. Po zgodnjem zajtrku naslednje jutro je
sledil ogled kraljevega Londona, in
sicer kraljičine rezidence, cvetočega
parka sv. Jamesa, kraljeve straže in
trga Trafalgar Square z Nelsonovim
spomenikom. Po plesno-igralski
delavnici na temo »Mamma Mia!«,
kjer smo se naučili del plesne koreografije iz muzikala, smo se od-

pravili na Leicester Square, kjer smo
imeli čas za kosilo in nakupe spominkov. Ogledali smo si še transportni muzej, nato pa nadaljevali
pot na Greenwich, kjer smo se lahko
fotografirali ob ničelnem poldnevniku in si ogledali muzej astronomije. Piko na i tega prečudovitega dne
pa je dodal »polet« na londonskem
očesu (London Eye). Tretji dan smo
se najprej na postaji podzemne železnice Kings Cross fotografirali ob
vozičku Harryja Potterja, na peronu
9 ¾, nato pa so se eni odpravili v
muzej znanosti, drugi pa v prirodoslovni muzej. Po kosilu smo obiskali
nabito poln Covent Garden, ki so
mu sledili kratki nakupi v trgovini
Hamleys. Zadnjega ogleda z našega
programa smo se vsi najbolj veselili.
Čakal nas je namreč muzej voščenih lutk Madame Tussauds, kjer se
je znova bliskalo od naših fotoaparatov. V Pizza Hut so nam pripravili
še našo zadnjo londonsko večerjo, ki
ji je sledila še zadnja vožnja s podzemno železnico. Po kratkem spancu
smo se zgodaj zjutraj odpravili iz
Londona in okrog poldneva z veseljem znova objeli svoje starše. Vsi
smo si bili edini – za nami je bila nepozabna izkušnja, ki bi jo z veseljem
ponovili.

BODI UMETNIK
„IGRAJ SE Z MANO“
Vid Kozel in Andrej Majnik, 5. a

V petek, 14. marca 2014, smo se z
učiteljicama Natalijo Krajnc in Leonido Kralj odpravili v Center interesnih dejavnosti (CID). Tam smo si
ogledali predstavo klovna Jake, zabavala pa sta nas tudi brata Malek.
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Nato smo si izdelali priponke ter
razstavili slike mednarodne potujoče likovne razstave. Igrali smo se
tudi z baloni, ki so nam jih izdelali
klovni. Imeli smo tudi igrače za preizkušanje naših spretnosti. Družbo
so nam delali otroci s posebnimi
potrebami. Z njimi smo se dobro vali učenci od 1. do 5. razreda. Bilo ska knjižnica dobila tudi čisto svoj
razumeli. Nato smo odšli v šolo, kjer nam je zelo všeč, zato si želimo več logotip, ki je bil izbran na posebnem
smo strnili vtise tega dne.
podobnih aktivnosti in podobnih natečaju. Skratka, bilo je pestro.
prireditev.

JUMICAR
Klara Krasnić, 4. b

V četrtek, 20. marca 2014, smo
učenci 4. a in 4. b vozili avtomobilčke JumiCar. Najprej nam je gospod
Zmago predstavil avtomobilčke JumiCar in nam povedal nekaj več o
prometu. Nato smo se odpravili na
igrišče pri Srednji elektro in računalniški šoli, kjer so za nas postavili poligon. Razdelili smo se v štiri
skupine. Štirje učenci so sedli vsak v
svoj avtomobilček in se zapeljali po
poligonu. Bilo je zelo zabavno!

MESEC KNJIGE NA
OLGICI
Neža Stankovič in Nika Šoštarič, 7. b

V mesecu aprilu smo na naši šoli
pripravili vrsto dejavnosti, da bi
zaznamovali april - mesec knjige.
Izdelali smo plakate o najljubših
knjigah ter jih razstavili v prostorih
šole. Pisali smo pravljice in ustvarjali ilustracije pravljic in pravljičnih
junakov. Glede na to, da je rdeča nit
letošnjega šolskega leta Nekoč so bili
mojstri našega mesta, je bilo veliko
pravljic napisanih ravno na to temo.
Veliko naših izdelkov je knjižničarka, ga. Alenka Kandrič, zbrala v
spletni knjigi Moja pravljica, ki jo
lahko preberete v elektronski obliki
na naši spletni strani. Najdete jo v
NASTOP
rubriki „Tiskovine“. Podobno knjismo objavili na spletu tudi v lanHARMONIKARSKE- go
skem šolskem letu. Veliko učencev
GA ORKESTRA
je ustvarilo in izdelalo svoje lastne
knjige. Prvošolci so medse povabili
Asja Katarina Mogu, 5. b
starše, ki so celotnemu razredu preV petek, 21. marca 2014, so na našo brali pravljico ali pesmico. Tudi o
šolo prišli gostovat učenci harmo- tem lahko podrobneje berete v nanikarskega orkestra iz glasbene šole šem glasilu. V aprilu pa je naša šolKarola Pahorja. Izvedli so zanimiv
in zabaven koncert ter nam predstavili instrument – harmoniko. Njihova dirigentka, ga. Marjeta Babič,
nas je s svojimi učenci popeljala v
čudovit svet glasbe. Na prireditvi so
zraven orkestra nastopali tudi naši
učenci cici zbora pod mentorstvom
učiteljice Marije Feguš Friedl. Skupaj z orkestrom so nam zapeli tri
lepe pesmi. Na prireditvi smo uži6
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DAN ZA SPREMEMBE
Neža Stankovič, 7. b

V petek, 4. aprila 2014, se je nekaj
učencev naše šole skupaj z mentorico go. Leonido Kralj, učiteljico likovne umetnosti, in učiteljem
pripravnikom, g. Aljošem Ozmecem, udeležili poslikavanja podhoda železniške postaje Ptuj. Center
interesnih dejavnosti Ptuj, Društvo
za šport invalidov Most in četrtna
skupnost Center MO Ptuj so namreč v času od 1. do 5. aprila 2014
pripravili Dan za spremembe - vseslovensko prostovoljno akcijo, ki jo
je koordinirala Slovenska filantropija. V okviru omenjene akcije so se
odločili olepšati podhod železniške
postaje Ptuj, in sicer s pleskanjem,
barvanjem in grafitiranjem. Tudi
naša šola se je z veseljem odločila
pomagati. Iris Kristofić, Isa Gajšek,
Matic Kramberger, Blaž Kovačič
in Luka Osterc so tako ob pomoči
obeh mentorjev z akrilnimi barvami
ustvarjali različne motive na stene
podhoda. Povedali so, da so se imeli
odlično in da je lep občutek, ko lahko vsak vidi njihove „umetnine“.
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RAZISKOVALI SMO
NARAVO NAŠEGA
KRAJA

dnje jutro smo se z avtobusom odpeljali do ribnika Rogoznica. Tam
nas je pričakal g. Stanko Žitnik. Povedal nam je veliko o ribah. Preizkusili smo se tudi v ribolovu.
Klara Krasnić, 4. b
Naša dogodivščina se je prehitro
Četrtošolci
smo
nestrpno končala in polni lepih vtisov in dopričakovali petek, 4. aprila 2014, živetij smo se v soboto opoldan odsaj smo vedeli, da bomo lahko noč pravili domov.
preživeli v šoli. Tako smo z našim
dvodnevnim „oddihom“ v šoli še
praktično izvedli projekt „Na zabavo OTROŠKI NACIOv naravo“. Zjutraj smo imeli pouk NALNI PARLAMENT
kot običajno, popoldne pa so nas ob Ivana Ilec, 9. b
prihodu v šolo že čakali naši učitelji,
in sicer ga. Simona Jakomini, g. Otroški nacionalni parlament poteDejan Majcen, ga. Simona Truntič ka že vrsto let, letos je bil organiziin ga. Marija Feguš Friedl, s katerimi ran že 24. Otroci iz vse Slovenije smo
smo se odpravili v gozd raziskovat. se 7. aprila 2014 zbrali v državnem
Po gozdu nas je popeljal g. Andrej zboru, tako mladi parlamentarci kot
Kovačič, ki nam je povedal veliko tudi otroci novinarji. Letošnja tema
zanimivega. Nestrpni smo se vrnili je bila Razmere v družbi. Le-to smo
v šolo, kjer nas je pričakala slastna mladi dodobra obdelali in dali povečerja, za katero je poskrbel naš udarek na drugačnosti, doseganju
gospod kuhar. Pripravil nam je hot ciljev, revščini in vplivom medijev.
dog in palačinke z marmelado. Na Sama sem se parlamenta udeležila
igrišču smo zakurili taborni ogenj, kot novinarka. Letos prvič so kar
kjer smo se družili ob glasbi. Go- stosedmim mladim parlamentarspod Daniel Janžekovič nam je po- cem prisluhnili vsi najvidnejši slokazal različne pripomočke, s kateri- venski politiki. V uvodnem delu sta
mi si lahko pomagamo v naravi in se jim je pridružila predsednik drnas poučil, kako poskrbimo za svojo žave Borut Pahor in podpredsednivarnost in preživetje. Obiskala nas je ca državnega zbora Polonca Komar
tudi gospa ravnateljica, ki je poskr- ter posebna predstavnica OZN in
bela za sladko presenečenje, pridru- Sveta Evrope Marta Santos Pais. Kažili sta se tudi ga. Renata Debeljak sneje so se zasedanju pridružili tudi
in ga. Tatjana Pungračič. Po prihodu varuhinja človekovih pravic Vlasta
v telovadnico smo se lotili izdelave Nüssdorfer ter vsaj deset visokih
plakatov. Pred spanjem v naši šolski uradnikov iz različnih ministrstev.
telovadnici, spali smo v spalnih vre- V plenarnem zasedanju so otroci
čah, smo se zabavali ob družabnih letos prvič zraven debate iz parlaigrah in se imeli zares lepo. Nasle- mentarnih klopi zastavljali vpraša-

nja predsednici vlade Alenki Bratušek ter ministrom Urošu Čuferju,
Jerneju Pikalu in Anji Kopač Mrak.
Veliko je bilo tudi neprijetnih vprašanj, na katera so politiki brez težav
odgovorili.
Izbrali smo tudi že temo za 25. otroški parlament, ki bo naslednje leto.
Zanimivo bo, saj bomo razpravljali
na temo „Izobraževanje in poklicna
orientacija“.

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

V torek, 8. aprila 2014, smo imeli
učenci od 6. do 9. razreda 4. športni dan, ki se je odvijal na mestnem
stadionu. Zbrali smo se ob 8.00 uri
na šolskem dvorišču. Najprej smo
si razdelili malico in pijačo, nato pa
smo se odpravili do stadiona. Vsi
učenci smo se pomerili v istih disciplinah, ampak ob različnih urah.
Sedmošolci smo začeli z metom
vorteksa, ki sta mu sledila skok v daljino in višino. Na koncu smo se pomerili še v teku na 60 metrov in na
koncu še v (za marsikoga v najbolj
naporni disciplini) teku na 600 metrov. Športni dan se je na ta čudovit
in s soncem obsijan dan zaključil
okrog 13. ure, ko smo se utrujeni,
a zadovoljni, odpravili domov ali
nazaj v šolo.
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NA ZABAVO
V NARAVO
Vita Koren in Lucija Dimovski Ivanuš, 4. a

V torek, 8. aprila 2014, smo učenci
naše šole sodelovali na zaključku
projekta „Na zabavo v naravo“ v
okviru Turistične zveze Slovenije, ki
je potekal v Mercator centru na Ptuju. Ob stojnici, ki smo jo sami uredili, smo mimoidočim predstavili naš
projekt z naslovom „Pozabljeni časi“,
za katerega je devet naših devetošolcev pripravilo turistično-projektno
nalogo. Projekt smo izvedli četrtošolci 4. in 5. aprila, in sicer v okolici
šole in na Rogoznici. Med ljudmi, ki
smo jim predstavljali naš projekt, je
bila tudi komisija „pod krinko“, saj
nismo vedeli, kdo je. Povedali smo
jim o tem, kako smo lovili ribe, se
učili o rastlinah ter o drugih stvareh, ki smo jih počeli. Tudi mi smo
se razgledali po drugih stojnicah, se
preizkušali v raznih kvizih, igricah
in si ogledali trike. Poskusili smo domače namaze, pili mleko in podobno. K vsaki stojnici je prišel voditelj
prireditve, ki nas je spraševal o projektih, nas zabaval in nato tudi sam
povedal kaj več o vsakem projektu.
Z našim projektom in predstavitvijo
smo bili zadovoljni, saj smo dobili
srebrno priznanje. Bilo je zabavno
in veselo. Upam, da bomo naslednje
leto spet sodelovali v tem projektu.
Pri letošnji predstavitvi projekta so
sodelovali devetošolci Žan Molnar,
Lina Širec, Tina Širec, Teja Žibrat,
Vida Janžekovič in četrtošolki Vita
Koren in Lucija Dimovski Ivanuš.

8

Olgica in mi, junij 2014

PRAVLJICA
Z GOSPO URŠKO
VUČAK MARKEŽ
Ina Gajzer in Tjaša Cebek, 7. b

V torek, 8. aprila 2014, so učenci
prvega razreda ob mesecu knjige
medse povabili gospo Urško Vučak
Markež, da jim prebere pravljico.
Ga. Vučak Markež se je na povabilo z veseljem odzvala. Prebrala jim
je pravljico z naslovom Potovanje
malega čevljarja, nato pa še pesmico
Jan čevljar. A to ni bilo zgolj branje.
Gospa Vučak Markež je prvošolce
aktivno vključila v svoje branje, saj
so se le-ti z različnimi in zanimivimi
pripomočki prelevili v male igralce,
ki so ob pomoči gospe Vučak Markež prebrano sproti dramatizirali.
Ko sva se o tem dogodku tudi sami
pogovarjali z našimi prvošolčki, so
nama zaupali, da niso zgolj brali,
ampak so se naučili med drugim
tudi zavezati vezalke. Svoje vtise pa
so enoglasno strnili v: „Bilo je lepo!“

NARAVOSLOVNI
DAN OD 1. DO 3.
RAZREDA
Hana Holc, 3. a

V petek, 11. aprila 2014, smo imeli učenci od 1. do 3. razreda naravoslovni dan. V šolo smo prišli ob
8.20. V telovadnici so nam predstavili, kaj počnejo na UNICEF-u. Na
slikah smo si ogledali življenje otrok
iz Afrike. Potem smo odšli na malico. Po malici smo se mi (učenke
in učenci 3. a) pridružili učenkam
in učencem 1. a. Tam nam je gospa
Ana povedala pravljico o zajčku. Po
končani pravljici smo naredili korenčke. Ko smo končali, smo se s
korenčki vsi skupaj slikali. Nato smo
se oblekli in se odpravili na čistilno
akcijo. Čistili smo okolico šole. Pobrali smo smeti in jih dali v vreče.
Naravoslovni dan mi je bil zelo všeč,
saj smo izdelke, ki smo jih naredili,
podarili UNICEF-u.

Olgica poroča
KULTURNI DAN ZA
UČENCE OD 6. DO 9.
RAZREDA
Šolski novinarji

PLAVALNI TEČAJ ZA
TRETJEŠOLCE
Stina Lah, Tjaša Šarac in Jure Majnik, 3. a

Učenci in učenke tretjega razreda smo imeli v tednu od 14. do 18.
aprila 2014 plavalni tečaj. Vsak dan
smo se ob 8. uri odpeljali v Terme
Ptuj. Ko smo vstopili v garderobo,
smo se preoblekli v kopalke in odšli
do malega bazena. V malem bazenu
smo najprej telovadili. Prvi dan so
plavalni učitelji preverili naše znanje plavanja in nas razdelili v štiri
skupine. Učitelji so nas učili pravilne tehnike plavanja. Vsak dan smo
imeli tudi odmor, da smo se najedli
in spočili. Zadnji dan so ponovno
preverili naše znanje plavanja, da
so videli, kako smo napredovali. Na
plavalnem tečaju nam je bilo všeč,
saj smo se naučili pravilne tehnike
plavanja.

MALE SIVE CELICE
Klara Kolednik in Ajda Podgorelec, 8. a

V sredo, 16. aprila 2014, smo se štiri
učenke, Kaja Horvat, Ajda Podgorelec, Vita Mrgole in Klara Kolednik,
skupaj z učiteljico Natalijo Nežmah
udeležile oddaje TV Slovenija Male
sive celice.
Zgodaj zjutraj smo se z veliko dobre
volje odpravile na ptujsko železniško postajo in se z vlakom odpeljale
v Ljubljano. S seboj smo vzele tudi
nekaj navijaških rekvizitov, in si-

cer plakat in zastavo naše šole. Po
dolgi vožnji smo se peš odpravile v
studio, kjer so nas prijazno sprejeli
zaposleni na RTV Slovenija in nas
pospremili do naše garderobe, kjer
so nas čakali sendviči in pijača. Ko
smo se namestile, so nas odpeljali v
»masko« ter nam popravili pričesko
in nas naličili. Po končanem ličenju
smo se odpravile nazaj v garderobo,
v kateri nas je presenetil voditelj oddaje Pavle Ravnohrib z velikim nasmeškom na obrazu. Kmalu smo se
odpravile v studio in snemanje se je
začelo. V igri Abeceda sem se pomerila jaz, Klara, medtem ko so ostala
dekleta na tribunah veselo navijala
zame. Po končani igri smo si čestitali in z dobro voljo zapustili RTV
Slovenija. Z učiteljico smo si nato še
na kratko ogledale Ljubljano, zavile
še v McDonald‘s in v nekaj trgovin.
Okrog 14.00 smo se odpravile na
železniško postajo in se z velikim
nasmeškom na ustih vrnile na Ptuj,
kjer so nas pričakali starši in spet je
bilo na vrsti veliko vprašanj.

V sredo, 16. aprila 2014, smo imeli
učenci od 6. do 9. razreda 2. kulturni
dan, ki smo ga izvedli v obliki različnih delavnic na temo »Nekoč so bili
mojstri našega mesta«. V delavnice
k smo se razvrstili glede na naše interese. Šolski novinarji smo posamezne delavnice obiskali in dejavnosti opisali in fotografirali. Najprej
smo obiskali angleško delavnico,
kjer so učenke in učenci prevajali
Grimmove in Andersenove pravljice iz angleščine v slovenščino. To
so bile pravljice na temo obrtnikov.
Preizkusili so se še v samostojnem
pisanju pravljic v angleščini, in sicer
na zgoraj omenjeno temo. V angleščino so prevedli tudi nekaj pravljic
naših učencev, ki so nastale v literarni delavnici, kjer so med drugim še
pisali pesmi in ustvarjali stripe.
V glasbeni delavnici so izdelali zvonove za pritrkavanje in didžeridu ter
nanje tudi sami zaigrali.
Zanimiva je bila tudi kuharska delavnica. Skuhali so rižoto in istrske
fritule ter barvali jajčka. Likovna
delavnica je potekala v dveh skupinah, od katerih je ena risala logotip
za šolsko knjižnico, druga pa ilustrirala pravljico.

Veliko ustvarjalnosti so potrebovali
v ustvarjalni delavnici, kjer so kaširali vazice, okvirje za slike, posodice
ter izdelovali zapestnice.
V nemški delavnici so prevajali pravljico »Bremenski mestni godci« in
brali ter igrali »Das Märchen von
Susi Sorglos«.
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V plesni delavnici so se naučili nekaj
plesnih korakov, in sicer hitri in počasni valček.
Učenci, ki so se udeležili zgodovinske delavnice, so si ogledali zgodovinski arhiv na Ptuju. Tam so imeli
predavanje o arhivih, arhivarjih in
pomenu arhivov danes, nato pa so
izdelali plakate na temo arhiviranja.
V ekološko-zeliščarski delavnici so
se odpravili na ogled semenarne.
Nabrali so zelišča, iz katerih so naredili čaj. Izdelali so plakat in napisali
knjižico receptov z zelišči.

se zabavajo ob igranju košarke - torej, da čim bolj vzljubijo omenjen
šport. Pri tem jim je, poleg ekipe
KZS, pomagal še g. Dušan Lubaj,
trener šolske košarkarske ekipe. Poskrbel je za organizacijo tega dogodka, pomagale pa so mu nekatere starejše učenke in učenci naše šole, ki
so sicer tudi sami odlični košarkarji.
Pridružil se jim je še Lipko, da je
bilo karseda zabavno.

TEK MIRU

Šolski novinarji

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

Učenci od 1. do 3. razreda smo se v
torek, 22. aprila 2014, odpravili na
ptujski mestni stadion, da bi se udeležili prireditve Tek miru. Tam so za
nas pripravili klopi, ki so nam služile kot mizice, da smo ustvarjali vsak
svojo risbico. Na klopcah so bili pritrjeni baloni, na katere smo na koncu pritrdili svoje risbice. Balone smo
spustili v zrak. Ob 10. uri so na stadion pritekli tekači iz različnih držav. Zraven je bil tudi Ptujčan Dejan
Zavec, ki je imel v roki plamenico.
Stali smo v vrsti ob robu stadiona in
jih spodbujali. Bilo je zelo zanimivo.

NARAVOSLOVNI
DAN „EKO BUM“
Alja Prša Đerić, 5. a

Dan Zemlje, 22. april 2014, smo
tudi učenci 4. in 5. razreda obeležili z naravoslovnim dnem, ki smo
ga pričeli z delavnico „Postani EKO
frajer“, kjer smo poskušali najti rešitve za ohranjanje našega planeta
Zemlja. Ugotovili smo, da se bomo
morali resneje lotiti ločevanja odpadkov, več reciklirati, hoditi peš,
varčevati z vodo, saditi drevesa in še
mnogo več. Po delavnici smo učenci
5. razreda ob pomoči učiteljic spekli
zdrav pirin kruh, pripravili pa smo
10
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ANGLEŠKA ČAJANKA SEDMOŠOLCEV
tudi naravni dezodorant. Četrtošolci pa so se naučili sami izdelati papir.
Pred šolo smo postavili eko stojnico,
kjer smo mimoidočim ponudili bio
dezodorante, razna zelišča in domači čaj.

IGRIVA KOŠARKA
Šolski novinarji

V sredo, 23. aprila 2014, smo na naši
šoli gostili ekipo Igrive košarke, ki
deluje v okviru Košarkarske zveze
Slovenije. Učenke in učenci od 1. do
3. razreda so se tako tudi sami lahko
preizkusili v tem športu, ki je bil tokrat malo prirejen potrebam in značilnostim otrok.
Namen igrive košarke je, da otroci
različnih stopenj znanja uživajo in

V četrtek, 24. aprila 2014, smo sedmošolci pripravili angleško čajanko,
in sicer ob 88. rojstnem dnevu angleške kraljice Elizabete II, ki ga je
praznovala 21. aprila. Pripravili smo
kulturni program v angleščini in kot
se za čajanko spodobi, nekaj prigrizkov ter pravi angleški čaj. Že marca
2012, takrat še petošolci, smo pisali
kraljici Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske ob njenem
86. rojstnem dnevu. Zelo smo bili
presenečeni in veseli, ko smo dobili njen odgovor, zato smo že takrat
razmišljali o tem, da bi pripravili še
angleško čajanko in kraljičin rojstni
dan je predstavljal odlično priložnost za to. Povabili smo naše starše,
go. ravnateljico, učitelje, zelo pa smo
bili veseli, da sta se povabilu odzvala
tudi podžupanja, ga. Helena Neuda-

Olgica poroča
Potem smo šli na kosilo in še spakirali svoje stvari. Žalostni, a polni
novih doživetij, smo se poslovili in
se odpravili proti Ptuju.

uer, in ekipa ptujske televizije PeTV,
ki je naš dogodek tudi posnela. Pred
pričetkom smo pripravili našo jedilnico, jo okrasili v angleškem slogu
in pripravili angleške sendviče, muffine in čaj. Ob 16.30 pa je šlo zares. Aldina in Gabrijela sta zaigrali
na klavinovo, nato pa sta prireditev
povezovala dva voditeljska para, in
sicer Veton in Eva iz 7. a ter Jaša in
Nina iz 7. b. Fanta sta nas v angleščini vodila od točke do točke in v njunih napovedih smo lahko izvedeli
veliko zanimivosti o kraljici Elizabeti II. Dekleti sta omenjene napovedi prevedli v slovenščino, in sicer
za vse tiste, ki so angleščino že malo
pozabili ali pa se je sploh niso učili.
Obiskovalcem smo se predstavili z
zelo raznolikimi točkami, in sicer z
glasbenimi, plesom, mažoretno točko, s skečem v angleščini in štirimi
dramatizacijami, prav tako v angleškem jeziku, ki smo jih pripravili ob
pomoči naših učiteljev angleščine,
g. Vojka Jurgeca in ge. Ksenije Kovačič Žižek. Po kar petdeset minut
trajajočem kulturnem programu, ki
so ga (poleg naše angleščine) obiskovalci zelo pohvalili, je sledil čas
za druženje. Malo smo poklepetali
ob angleški hrani in čaju, nato pa
smo se zadovoljni odpravili domov.

kovič odpravilo proti Miklavžu pri
Ormožu na delavnice o astronomiji. Tabor je potekal na OŠ Miklavž
pri Ormožu, kjer so nas učenci in
učitelji lepo sprejeli in nam razkazali šolo. Nato smo se odpravili v vas
Kajžar, na hrib, kjer je bilo postavljenih 5 različnih teleskopov. Pričakal
nas je tudi učitelj fizike, astronomije in izbirnih predmetov povezanih
z astronomijo, glasbenik Bela Szomi
Kralj s svojim bendom. Vsi skupaj
smo si ogledali Luno, Sonce in Jupiter. Nato smo na podlagi naših opazovanj napisali in narisali še dnevnike opazovanja, ki so morali biti
natančni in lepo izdelani, saj jih je na
koncu učitelj ocenil. Na hribu smo
bili do 23. ure, nato smo se odpravili
nazaj v šolo, kjer smo ob ogledu filma jedli kokice in druge sladkarije
ter tam prespali preostanek noči. V
soboto zjutraj smo se že zgodaj zjutraj zbudili, saj smo šli na zajtrk in
nato v telovadnico, kjer smo imeli
prosto uro. Nato smo se odpravili v
računalniško učilnico, kjer smo po
skupinah delali v posebnem programu za urejevanje nebesnih teles. Najboljša skupina je za nagrado
prejela avdio CD z glasbo učiteljeve
skupine. Po končanem delu smo
imeli še uro časa zase. Preživeli smo
jo v telovadnici in malo tudi zunaj.

SPOZNAVAJMO
DRŽAVE EU
Nika Šoštarič, 7. b

V soboto, 10. maja 2014, je naša
šola v okviru projekta Spoznavajmo
države EU predstavljala tudi letos
našo sosedo Madžarsko. Tokrat smo
se predstavili kot Turistična agencija
Olgica, ki je turistom ponudila obisk
treh najznamenitejših madžarskih
krajev, in sicer prestolnico Budimpešto, Blatno jezero in Lillafured.
Omenjene kraje smo predstavili v
posebni brošuri, ki smo jo pripravili posebej za to priložnost. Na naši
stojnici smo obiskovalcem ponudili tudi knjižne kazalke in okusen
jabolčni zavitek. Naše učenke 6. a,
Monja, Maša, Jana in Patricija, so
obiskovalcem podale številne zanimive podatke o omenjenih krajih.
Tudi letos smo se predstavili s točko: Žiga in Tjaša sta v slovenščini
in angleščini na kratko predstavila
naše destinacije, dekleta iz 7. b (Ina,
Nina, Amadeja, Tonja in Nika) pa
smo zaplesale ob zvokih priljubljenih madžarskih pop pesmi, medtem
ko je Neža spretno zavrtela svojo
mažoretno palico. Ob koncu smo
se odpravili v Evropark, kjer se je
svečano zaključila letošnja prireditev. Preživeli smo lep dan, ki je bil še
sončen ter se naučili veliko novega
o državah EU.

TABOR
ASTRONOMIJE
Ajda Podgorelec in Klara Kolednik, 8. a

V prvi polovici maja, 9. in 10. maja
2014, se nas je pet učenk osmih razredov in pedagoginja Karin Mar-
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KULTURNI DAN ZA
UČENCE OD 6. DO 9.
RAZREDA
Šolski novinarji

V torek, 13. maja 2014, smo izvedli
še zadnji kulturni dan. Dopoldan
smo preživeli v družbi Alice, ki jo je
ustvaril angleški pisatelj Lewis Carroll pred skoraj 150 leti. Ogledali
smo si namreč domišljijsko-pustolovski film »Alica v čudežni deželi«
v režiji Tima Burtona iz leta 2010.
Okrog 10.30 smo se odpravili proti kulturni dvorani Gimnazije Ptuj,
kjer smo lahko uživali v muzikalu »Alica išče pot domov«, ki so jo
izvedli učenke in učenci OŠ Videm.
Pokazali so nam, kako bi se lahko že
prej omenjena zgodba nadaljevala,
če bi Alica potovala po lepih Halozah. Zanimivo je bilo videti, kako so
učenci iz te svetovno znane zgodbe
naredili čisto svojo glasbeno predstavo.

ŠESTOŠOLCI NA 2.
UNESCO ASP TEKU
MLADIH
Maša Sarić, 6. b

V sredo, 14. maja 2014, je na ptujskih ulicah potekal 2. UNESCO
ASP tek mladih, ki smo se ga v
okviru športnega dne udeležili tudi
šestošolci iz Olgice. Ob 8.30 smo se
odpravili na ptujsko tržnico, kjer je
bilo zbirališče. Gimnazija Ptuj, ki je
organizator tega projekta, je poskrbela, da se nismo dolgočasili. Pripravili so številne delavnice, kot so
poslikava obraza, kaligrafija, izdelovanje medalje, zumba, masaža in
še marsikaj drugega. Pred tekom so
12
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plesalke iz Gimnazije Ptuj z zabavno animacijo poskrbele, da smo se
ustrezno ogreli. Tekli smo v več skupinah, in sicer otroci iz vrtca, učenci
od 1. do 3. razreda, učenci od 4. do
6. razreda, učenci od 7. do 9. razreda
osnovne šole, dijaki 1. in 2. letnika
in dijaki 3. in 4. letnika srednje šole.
Za konec so se med seboj pomerili ČETVORKA 2014
še učitelji. Ob 13. uri je potekala podelitev medalj in priznanj, s čimer se Ivana Ilec, 9. b
je 2. mednarodni UNESCO ASP tek V petek, 23. maja 2014, točno opolmladih tudi zaključil.
dne, so ulice 25 slovenskih mest in
tudi nekaterih mest v tujini za neminut že tradicionalno zasedli
KONCERT PEVSKIH kaj
plesalci, da bi zaplesali maturantsko
ZBOROV
četvorko. Pri nas na Ptuju smo bili
med njimi tudi mi, učenci 9. razreda
Žiga Godicelj, 7. b
OŠ Olge Meglič. Maturantom smo
V torek, 20. maja 2014, je bila naša se pridružili na ptujski tržnici, kjer
šolska telovadnica še posebej glas- smo zaplesali 4 slike četvorke. Po
beno obarvana, saj se je v njej od- vsej Sloveniji je plesalo približno
vijal koncert pevskih zborov OŠ 50.000 plesalcev. Pred začetkom nas
Olge Meglič. Na koncertu, ki se je je vse lepo pozdravil dr. Štefan Čepričel ob 18. uri, so nastopili vsi trije lan, župan mestne občine Ptuj.
pevski zbori naše šole, in sicer cici Dogodek si je ogledalo kar nekaj
zbor ter otroški in mladinski pevski ljudi. Veseli smo, da smo lahko bili
zbor. Na koncertu pa so sodelovali
del maturantske parade plesa, pri
tudi glasbeni gostje, in sicer učenkateri smo vsi zelo uživali.
ci glasbene šole Karol Pahor Ptuj.
Koncert je otvoril mladinski pevski
zbor z afriško tradicionalno pesmi- OBISKALI SMO PETV
jo pozdrava Funga alafia. Raznolik Šolski novinarji
glasbeni spored je pričaral prijetno
vzdušje med obiskovalci. Kot „po- V petek, 23. maja 2014, smo učensebnost“ programa velja izpostaviti ci izbirnega predmeta šolsko
spremljavo šestošolca Aneja Podgo- novinarstvo in interesne dejavnosti
relca na pisalnem stroju ob pesmi šolski novinarji obiskali ptujsko loStrojepiska. Naše pevke in pevci so kalno televizijo PeTV, ki je na ta dan
peli pod vodstvom zborovodkinje pripravila dan odprtih vrat. Ob priMarije Feguš Friedl in ob glasbeni hodu v njihove prostore so nas zelo
spremljavi mag. Metke Žižek.
lepo sprejeli tam zaposleni novinar-

Olgica poroča
ji. Najprej so nam na kratko razložili, kaj je delo novinarja in poudarili,
kako pomembno je, da je novinar
pri svojem delu objektiven. Skupaj
smo se sprehodili skozi korake, ki so
potrebni za pripravo prispevka, pokazali pa so nam tudi računalniški
program, ki ga uporabljajo pri montaži. Tudi nam so dali priložnost,
da se sami preizkusimo. Gabrijela
je najprej v tonskem studiu posnela
zvočno podlago, ki jo je nato Rene
(ob manjši pomoči) uporabil pri
montiranju prispevka. Povabili so
nas še v studio, kjer nastajajo osrednje oddaje na PeTV, kot so Ptujska
kronika, Povabilo na kavo, Po zdravje in še nekatere druge. Ob koncu
ogleda so nas povabili, da jih še kdaj
obiščemo. Zagotovo jih bomo držali za besedo.

pravi udeleženci v prometu. Posebno tremo smo čutili, ko smo morali
voditi skupino. In vsak je vsaj enkrat
prišel na vrsto. Ob veliko vaje je trema pred končnim izpitom kar malo
skopnela in ko smo uspešno opravili
še praktični del, smo bili zelo veseli,
tako zelo, da smo si privoščili sladoled. Sedaj se bomo lahko vozili tudi
brez spremstva staršev. Hura!

ŠPORTNI DAN ZA
UČENCE 3. VIO
KOLESARSKI IZPIT
Asja Katarina Mogu, 5. b

V letošnjem šolskem letu smo petošolci opravljali kolesarski izpit. Kar
nekaj mesecev je trajalo, da smo se
naučili in pošteno utrdili prometna
pravila. Pred teoretičnim delom izpita smo bili kar malo nervozni, a
le ni bilo tako težko. Ko smo ta del
uspešno opravili, smo v šolo pripeljali kolesa, da se lotimo še praktičnega dela izpita – to je vožnje. Najprej je naša kolesa pregledal policist
in vsa tista, ki so ustrezala strogim
zahtevam, so dobila nalepko „varno kolo v prometu“. Nato smo se
najprej lotili vožnje po poligonu
na igrišču. Vadili smo zavijanje v
levo in desno. Ko smo bili že dovolj
spretni, smo se podali na cesto. Prevozili smo različne proge in bili še
posebej pozorni, saj smo bili čisto

Nina Fridl, Žiga Godicelj in Nika Šoštarič, 7. b

V sredo, 28. maja 2014, smo imeli učenci od 7. do 9. razreda še zadnji športni dan v tem šolskem letu.
Vsak razred se je preizkusil v dveh
športnih disciplinah. Sedmošolci
smo tako del športnega dne preži-

veli na kolesarjenju. Poskrbeti smo
morali za ustrezno varnost, zato je
bila kolesarska čelada obvezna. Pot
nas je peljala okrog Ptujskega jezera in čeprav je eni skupini malo bolj
ponagajalo vreme, smo v kolesarjenju zelo uživali. Medtem ko je ena
skupina kolesarila, se je druga preizkusila v plezanju na šolski plezalni
steni. G. Kelnerič nam je podrobno
razložil glavne značilnosti tega športa, nato pa smo se tudi sami preizkusili v njem. Osmošolci so pokazali
svoje sposobnosti v hokeju, nato pa
so na igrišču Teniškega kluba Ptuj v
ptujskih termah igrali še tenis. Devetošolci so svoj čisto zadnji športni
dan v osnovni šoli preživeli v Campusu, kjer so preizkusili svojo kondicijo in boksarske sposobnosti. Na
koncu pa so si lahko dali duška še
na nogometnem igrišču z umetno
travo.
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GO CAR GO – BO
KAR BO
Robert Babić,

8. b

Letos smo se učenci OŠ Olge Meglič
udeležili projekta Go car go – Bo
kar bo. V tem projektu je sodelovalo
23 šol iz Ptuj in okolice. Povabljene
so bile tudi šole iz sosednje Hrvaške.
Za ta projekt smo delali celo leto. Izdelovali smo go car go-ja iz lesa ter
drugih materialov. Čeprav smo bili
zelo racionalni pri materialih, smo
se zelo trudili, da bi bili uspešni. Na
koncu smo bili s svojim izdelkom
zelo zadovoljni. V tem projektu smo
sodelovali: Blaž Polanec, Jan Koprivc, Matija Krajnc, Željko Franc,
Marko Sarić, Žan Bedenik in Robert
Babić. Naša mentorica je bila učiteljica Vida Lačen. Na tekmovanju
smo dobili tudi posebno nagrado za
estetsko in enostavno izdelavo. Tudi
na praktičnem delu smo se odlično
odrezali, saj smo dosegli 12. mesto.
Bila je zelo poučna izkušnja za naslednja leta. Res smo uživali pri delu.

OBISK POBRATENE
ŠOLE V KOPRIVNICI
Kaja Rutar, 6. b

V petek, 30. maja 2014, smo se na
povabilo naše pobratene šole Đuro
Ester v Koprivnici na Hrvaškem
udeležili proslave ob njihovem 55.
dnevu šole. V Koprivnico smo se
odpravili ob 8. uri, in sicer učenki
Kaja Rutar in Tajda Ljubec, ter ga.
ravnateljica, g. pomočnik ravna-
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teljice, ga. Lea Kralj in ga. Brigita
Krajnc ter g. Dejan Majcen. Ko smo
prispeli, nas je lepo sprejela njihova
ravnateljica – ga. Sanja Prelogović.
Pospremila nas je do svoje pisarne,
kjer so nas pogostili, nato pa smo se
skupaj fotografirali. Nato smo odšli
v dvorano, kjer je potekala prireditev ob dnevu šole. Nastopili sva tudi
dve učenki z Olgice. Tajda je nastopila z baletno točko, jaz pa sem ob
glasbeni spremljavi učitelja Dejana
skupaj z njim zapela našo himno Olgice. Po prireditvi smo dobili veliko
pohval, tudi od naše ge. ravnateljice,
ki je bila še posebej lepa. Po prireditvi smo šli v jedilnico, kjer smo jedli
kosilo. Sledila je slastna torta ob 55.
letu šole. Ob koncu smo tudi dobili
darila, ki so zelo lepa. Polnih novih
doživetij in lepih občutkov smo se
odpravili proti domu.

IZLET V SALZBURG
Maša Sarić, 6. b

V petek, 31. maja 2014, smo se člani
mladinskega pevskega zbora odpravili na izlet v Salzburg. Zbrali smo se
ob 4.30 na parkirišču pod gradom in
se navdušeni odpravili na pot, ki nas
je najprej peljala do Halina na ogled
rudnika soli. Oblekli smo zaščitne
obleke, nato pa nas je vodič peljal v
rudnik. Najprej smo si ogledali film
o rudniku, nato pa smo se odpravili
po hodnikih rudnika. Spustili smo
se po strmih drčah in se peljali z
ladjico čez slano jezero. Po ogledu
rudnika smo se še pol ure vozili do
Salzburga. Tam smo si ogledali Mozartov kip in zunanjost njegove hiše.
Videli smo tudi salzburško katedralo. Po skupinah smo si lahko ogledali tudi Žitno ulico. Naš izlet se je
prekmalu zaključil. Bil je res lepo
doživetje.

Olgica sprašuje
INTERVJU Z DEJANOM ZAVCEM
Tjaša Cebek, Neža Stankovič in Žiga Godicelj, 7. b

Verjetno ni Slovenca, ki ne bi poznal
imena Dejan Zavec. Najboljši slovenski boksar vseh časov, ki se je rodil 13. marca 1976 na Ptuju, se z boksom ukvarja že od svojega 16. leta.
Je medcelinski prvak po verziji WBO
in nekdanji svetovni prvak po verziji
IBF v velterski kategoriji. Leta 2010 je
bil razglašen za slovenskega športnika
leta in za Slovenca leta. Je tudi ambasador fair playa in pozitivnih vrednot
boksa. Znan je kot Mr. Simpatikus. Da
ta vzdevek vsekakor drži, smo se prepričali tudi sami, ko smo se v sredo, 21.
maja 2014, z njim sestali v njegovem
športnem centru Dejan Zavec Gym, da
mu zastavimo nekaj vprašanj.
G. Zavec, kdaj ste začeli svojo profesionalno kariero?
Z boksanjem se sicer ukvarjam že od
šestnajstega leta, a profesionalno kariero sem pričel leta 2003.
Leta 2010 ste bili Slovenec leta, istega
leta ste bili tudi športnik leta, prejeli pa ste še mnogo drugih nagrad in
nazivov. Vam je kateri še posebej pri
srcu?
Rekel bi, da vsak posebej. Konec koncev so vsi pokazatelj tega, da se družba lahko spreminja. Včasih je bil boks
veliko bolj „negativno zapisan“ med
ljudmi. Po tem, ko pa sem tudi sam
z vsemi nazivi malo opozoril nase, se
je boks veliko bolj pozitivno zapisal
v družbi. Ljudje so nanj začeli gledati
drugače. So pa zagotovo vsi uspehi tudi
neko povračilo vsega mojega truda.
Kakšni pa so bili vaši občutki, ko ste

leta 2009 postali svetovni prvak?
Dosegel sem tisto, o čemer sem sanjal
že, ko sem začel trenirati. Še danes težko verjamem, da sem imel to srečo in
da se je to zgodilo prav meni. Občutki
ob tem so bili in so še vedno edinstveni. Za to ne najdem pravih besed.
Kakšna je bila vaša pot do prvaka?
Nikoli si nisem mislil, da je pot do svetovnega prvaka tako težka. Čeprav si
sedaj, včasih, ko pogledam nazaj, mislim, da le ni bilo tako težko.
Kako se razumete z vašim trenerjem?
Z njim imam dva odnosa: odnos, ki je
povsem zaseben, in odnos, ki je javen.
Na primer, na treningu moja beseda ne
more veljati čez trenerjevo. Če on reče,
da hodimo po rokah, to tudi naredimo.
Nikoli se ne sprašuješ, če si dobil petdeset sklec za nagrado ali za kazen. Pomemben je tudi odnos izven treninga.
Saj, če je le-ta dober, lahko s trenerjem
lažje komuniciraš in mu tudi zaupaš.
Če dovolite, bi vam postavili še kako
osebno vprašanje. Imate dve hčerkici.
Bi nam morda hoteli zaupati njuni
imeni in starosti?
Seveda. Starejša hči je Ivona in je stara
8 let, mlajša pa je Tia in je stara 6 let.
Kje in kako najraje preživljate svoj
prosti čas?
Tega je vedno premalo, ko pa je, pa ga
seveda najraje preživljam z družino in
prijatelji.
Kakšno glasbo najraje poslušate?
Imam zelo široko lestvico. Manj zaželen je pri meni ekstremni metal, drugače pa rad prisluhnem prav vsemu - od
narodno zabavne do zabavne, pop in
rock glasbe. Najraje pa imam še vedno
osemdeseta, devetdeseta, pop in rock.

Vaša najljubša destinacija za počitnice?
Morje.
Za vas smo pripravili tudi abecedni
vprašalnik, zato vas prosimo, če nam
lahko zaupate prvo besedo, ki vam
pade na pamet in se začenja na omenjeno začetnico.
A: Akcija. Ker če ni akcije, tudi uspehov ni.
B: Borba. To je življenje, ne samo v
smislu športa, temveč v smislu življenja nasploh.
C: C-vitamin. Najpogostejši vitamin,
ki okrepi imunski sistem.
Č: »Čavel« (žebelj).
D: Dejan.
E: Energija. Je najpomembnejši vir življenja.
F: Filozofija. Brez nje ni nič.
G: Gozd. Narava.
H: Hiša. Predstavlja neko varnost. Ja –
in hrana.
I: Igla.
J: Ja. Je prvi pogojevalec za uspeh.
K: Komaj takrat ...
L: Ljubezen. Pripadnost nečemu ali
nekomu.
M: Moč.
N: Ne. Je pogosto najtežja beseda za izreči, ampak včasih jo moraš uporabiti.
O: Oooo, pa ne že spet ... (smeh)
P: Presneto...
R: Rešeno.
S: Stalno jaz?
Š: Štorasto.
T: Trdobojec.
U: Uglajenost.
V: Vera.
Z: Zaključek.
Ž: Življenje.
Pa smo prišli do zadnjega vprašanja.
Za vrhunskega športnika je potrebna
posebna vztrajnost. Kaj bi svetovali
našim mladim športnikom, ki bi radi
postali profesionalci?
Za katerikoli uspeh v življenju je potrebno delo, delo in še enkrat delo.
Tudi če imaš talent, brez dela ne moreš
uspeti.
Gospod Dejan Zavec, hvala za vaše
odgovore.
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Olgica tekmuje
V drugi polovici tega šolskega leta smo se zelo izkazali
na številnih tekmovanjih iz znanj, športnih tekmovanjih kot tudi na literarnih, likovnih in drugih natečajih.
Tukaj je nekaj naših najvidnejših uvrstitev iz druge polovice šolskega leta.
Ina Gajzer, Nina Fridl
in Nika Šoštarič, 7. b,
so 25. februarja 2014
na državnem tekmovanju iz angleščine
prejele zlato priznanje. Iskrene čestitke
dekletom in njihovemu mentorju - mag.
Vojku Jurgecu!

Aljaž Bombek in Žan Molnar, 9. a, za nalogo Vetrna
elektrarna (mentorica: ga. Vida Lačen, somentor: g.
Franc Verbančič)
Za predstavitev na državnem tekmovanju, ki je potekalo 19. maja 2014, sta bili izbrani nalogi Robo kan-kan
in Dvorec Turnišče – Hotel Tuernes**** , ki sta bili nagrajeni s srebrnim priznanjem. Iskrene čestitke vsem
mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem!

Nuša Puž, 8. a, je 29.
marca 2014 na državnem
Cankarjevem
tekmovanju prejela
zlato priznanje. Iskrene čestitke Nuši in
mentorici - mag. Renati Debeljak!
Robert Babić, 8. b, je 5. aprila
2014 na državnem tekmovanju
iz fizike prejel zlato Stefanovo
priznanje. Teden dni kasneje
pa na državnem tekmovanju iz
matematike še zlato Vegovo priznanje. Iskrene čestitke Robertu
in mentoricama – ge. Darji Šprah
(fizika) in ge. Vidi Lačen (matematika)!

RAZISKOVALNE NALOGE
4. aprila 2014 so se na regijskem srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja
in Prlekije, ki ga že 22. leto zapored pripravlja Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, predstavile
štiri raziskovalne naloge iz naše šole, ki so se odlično
odrezale. Prejeli smo eno srebrno priznanje in tri zlata
z uvrstitvijo na državno tekmovanje!
Srebrno priznanje sta prejeli Vida Julija Janžekovič in
Teja Žibrat, 9. b, za nalogo Vpliv prostočasnih dejavnosti
na šolski uspeh (mentorica: Slavica Marušek).
Zlato priznanje so prejeli:
Melani Fajt, Ema Zelenko (obe 9. b) in Sara Ficijan (9.
a) za nalogo Robo kan-kan (mentorica: ga. Vida Lačen,
somentor: g. Franc Verbančič)
Ivana Ilec in Mia Mešl, 9. b, Dvorec Turnišče – Hotel Tuernes**** (mentorica: mag. Renata Debeljak, somentor:
g. Peter Majcen)
16

Olgica in mi, junij 2014

TEKMOVANJA V ZNANJU
Angleščina – 7. razred
25. 2. 2014 – državno tekmovanje
Zlato priznanje: Ina Gajzer, Nina Fridl, Nika Šoštarič, 7.
b (mentor: Vojko Jurgec)
Srebrno priznanje: Matija Mršek, Rene Kloar, Žiga Godicelj, 7. b (mentor: Vojko Jurgec)
Bronasto priznanje: Eva Podgorelec, Daša Stanka Mogu,
7. a (mentorica: Ksenija Kovačič Žižek)
Angleščina – 9. razred (mentorica: Ksenija Kovačič Žižek)
25. 3. 2014 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Kaja Siebenreich, 9. a
Cankarjevo tekmovanje (mentorica: Renata Debeljak)
29. 3. 2014 – državno tekmovanje
Zlato priznanje: Nuša Puž, 8. a

Olgica tekmuje
Fizika (mentorica: Darja Šprah)
5. 3. 2014 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na področno tekmovanje: Robert Babić, 8. b, Amadeja Čerček, 8. a, Lara
Peklar, 8. b, Ajda Podgorelec, 8. a, Nuša Puž, 8. a, Luka
Travnikar Preac, 8. a, Žan Molnar, 9. a
21. 3. 2014 – področno tekmovanje
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje:
Robert Babić, 8. b
Srebrno priznanje: Ajda Podgorelec, 8. a, Larisa Čerček, 8. a
5. 4. 2014 – državno tekmovanje
Zlato priznanje: Robert Babić, 8. b
Geografija
12. 3. 2014 – območno tekmovanje
Srebrno priznanje: Daša Stanka Mogu, 7. a (mentorica:
Ksenija Kovačič Žižek)
Bronasto priznanje: Aljaž Bombek, 9. a, (mentor: Dušan Lubaj), Sara Rosalia Gutschi, 6. a (mentorica: Ksenija Kovačič Žižek)

Rdeči križ (mentorica: Slavica Marušek)
22. 5. 2014 – področno
4. mesto: Daša Stanka Mogu, Eva Podgorelec, Urška Vrtačnik, vse 7. a
Robotika (mentorica: Vida Lačen)
22. 4. 2014 – področno tekmovanje
2. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje: Željko
Franc, 9. a, Blaž Polanec, 8. b, Marsel Horvat Matjašič, 8. b
12. 5. 2014 – državno tekmovanje
Priznanje za sodelovanje: Željko Franc, 9. a, Blaž Polanec, 8. b, Marsel Horvat Matjašič, 8. b.
Priznanje za sodelovanje: Melani Fajt, 9. b, Ema Zelenko, 9. b in Sara Ficijan, 9. a za „Robo kan-kan“
Vesela šola (mentorica: Alenka Kandrič)
12. 3. 2014 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje:
Asja Katarina Mogu, 5. b, Daša Stanka Mogu, 7. a, Aldina Clarisa Ban, 7. a, Amadeja Čerček, 8. a, Nuša Puž, 8. a
16. 4. 2014 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Asja Katarina Mogu, 5. b, Daša Stanka Mogu, 7. a, Amadeja Čerček, 8. a

Kemija (mentorica: Darja Lipovec)
20. 1. 2014 – šolsko tekmovanje
Bronasto Preglovo priznanje in uvrstitev na državno
tekmovanje: Robert Babić, 8. b
Zlata kuhalnica (mentorica: Slavica Marušek)
Bronasto Preglovo priznanje: Klara Kolednik, Ajda 7. 5. 2014 – regijsko tekmovanje
Podgorelec, Amadeja Čerček, Nuša Puž, 8. a
Srebrno priznanje: Tonček Lukman Žunec, 8. b, Luka
Travnikar Preac, 8. a, Nuša Puž, 8. a
Matematika
20. 3. 2014 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na področno tekmo- Druga tekmovanja v znanju
vanje: Aldina Clarisa Ban, 7. a, Amadeja Čerček, 8. a, Na tekmovanju iz ekokviza (mentorica: Darja Lipovec)
Vida Julija Janžekovič, 9. b, Teja Žibrat, 9. b (mentorica: je priznanje za sodelovanje prejelo 52 učencev od 6. do
Darja Šprah), Teo Ciglar, 7. b, Jaša Bojnec, 7. b, Robert 8. razreda.
Babić, 8. b (mentorica: Vida Lačen)
Na tekmovanju iz nemške bralne značke – EPI Lese2. 4. 2014 – področno tekmovanje
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: preis (mentorica: Tatjana Pungračič) je sodelovalo 32
učencev od 7. do 9. razreda. 5 učencev je prejelo zlato
Robert Babić, 8. b
priznanje, 17 učencev srebrno, 10 učencev pa priznanje
Srebrno priznanje: Aldina Clarisa Ban, 7. a
za sodelovanje.
12. 4. 2014 – državno tekmovanje
Zlato priznanje: Robert Babić, 8. b
Na tekmovanju iz angleške bralne značke – EPI ReaNemščina (mentorica: Tatjana Pungračič)
ding Badge (mentorja: Vojko Jurgec in Ksenija Kova6. 3. 2014 - državno tekmovanje
čič Žižek) je tekmovalo kar 205 učenk in učencev od 3.
Srebrno priznanje: Sara Ficijan, 9. a, Glorija Kumer, 9. b do 9. razreda. 108 učencev je prejelo zlato priznanje, 60
učencev srebrno, 37 učencev pa priznanje za sodelovanje.
Prva pomoč (mentorica: Slavica Marušek)
Na angleškem bralnem tekmovanju knjižni molj – Bo10. 4. 2014 – občinsko tekmovanje
okworms (mentorja: Vojko Jurgec in Ksenija Kovačič
5. mesto: Daša Stanka Mogu, 7. a, Eva Podgorelec, 7. a, Žižek) je sodelovalo 78 učencev od 4. do 9. razreda.
Urška Vrtačnik, 7. a, Monja Sabotin, 6. a, Jana Sever, 6. 55 učencev je prejelo posebno priznanje, 7 učencev
a, Maša Travnikar Preac, 6. a
priznanje in 16 učencev potrdilo o sodelovanju.
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Olgica tekmuje
ŠPORTNA TEKMOVANJA
Atletika (mentor: Boštjan Kozel)
21. 5. 2014 – medobčinsko prvenstvo (uvrstitve do 10. mesta)
6. razred: Gaja Elena Stanovnik, 6. a, 5. mesto (600 m)
7. razred: Rene Kloar, 7. b, 1. mesto (skok v daljino), Matej Šilak, 7. b, 4. mesto (met vortexa), Vid Žirovnik, 7. b,
5. mesto (300 m), Miha Nikl, 7. a, 10. mesto (met vortexa)
8. razred: Niko Šmigoc, 8. a, 3. mesto (met vortexa),
Nuša Puž, 8. a, 3. mesto (met vortexa), Tonček Lukman
Žunec, 8. b, 7. mesto (1000 m)
9. razred: Lina Širec, 9. b, 1. mesto (met vortexa), Žak
Ciglar, 9. b, 2. mesto (met vortexa), Žan Molnar, 9. a, 3. mesto (suvanje krogle), Tina Širec, 9. b, 8. mesto (met vortexa)
29. 5. 2014 – področno prvenstvo (uvrstitve do 10. mesta)
7. razred: Rene Kloar, 7. b, 2. mesto (skok v daljino),
Miha Nikl, 7. a, 9. mesto (met vortexa)
8. razred: Tonček Lukman Žunec, 8. b, 9. mesto (1000 m)
9. razred: Žan Molnar, 9. a, 6. mesto (suvanje krogle),
Lina Širec, 9. b, 8. mesto (met vortexa)
Judo (st. dečki do 55 kg)
(mentor: Boštjan Kozel)
12. 3. 2014 – medobčinsko
Rene Kloar – 1. mesto
5. 6. 2014 - državno
Rene Kloar – 3. mesto

Rokomet (mentor: Boštjan Kozel)
1. 4. 2014 – medobčinsko prvenstvo – mlajši učenci: 1.
mesto
13. 5. 2014 – področno prvenstvo – mlajši učenci: 1.
mesto
Zimski mnogoboj (2 tekmi) (mentor: Boštjan Kozel)
11. 3. 2014 – Miha Nikl, 7. a (5. mesto – ml. dečki),
Aljaž Kovačič, 7. b (6. mesto – ml. dečki), Rene Kloar, 7.
b (8. mesto – ml. dečki), Nina Fridl, 7. b (8. mesto – ml.
deklice), Nuša Puž, 8. a (7. mesto – st. deklice)

NATEČAJI

Na 28. festivalu Turizmu pomaga lastna glava je bila naša
projektno-turistična naloga Na zabavo v naravo nagrajena s srebrnim priznanjem. Nalogo so pripravili: Sara GreKošarka
gorec, Katja Vučković Zinrajh, Žan Molnar, Kaja Siebe(mentor: Dušan Lubaj)
nreich, 9. a, Lina Širec, Tina Širec, Lia Gajšek, Teja Žibrat,
2. 4. 2014 – državno (četrtfinale) – mlajši dečki: 2. mesto 9. b, in sicer pod mentorstvom mag. Renate Debeljak.
23. 4. 2014 – državno (polfinale) – mlajši dečki: 3. mesto Ajda Podgorelec, učenka 8. a, je na likovnem natečaju
„Kruh naš vsakdanji“, ki so ga organizirali v okviru 25.
državne razstave Dobrote slovenskih kmetij, za svoje likovno delo, pod mentorstvom ge. Lee Kralj, prejela 1.
nagrado v kategoriji 3. triada OŠ.

Nogomet (mentor: Boštjan Kozel)
14. 4. 2014 – medobčinsko prvenstvo (polfinale) 4. in 5.
r.: 2. mesto
Na mednarodnem likovnem in fotografskem natečaju
2. 6. 2014 – medobčinsko prvenstvo (finale) 4. in 5. r.: „Moj kraj“ sta bila nagrajena učenca 1. a, Nejc Rijavec in
Urh Šajtegel, pod mentorstvom ge. Lidije Žmavc.
2. mesto
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Olgica tekmuje
Na regijskem natečaju »Naravne in druge nesreče –
Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo.« so bili nagrajeni
štirje učenci z naše šole, in sicer:
- Nejc Rozman, 2. b, za spis Poplava (mentorica: ga.
Brigita Krajnc)
- Vid Kozel, 5. a, za Uganko (mentorica: ga. Darja Brlek)
- Maj Žibert, 1. b, za sliko Nevarnost v mojem domu
(mentorja: ga. Alenka Štrafela, g. Darko Zupanc)
- Anej Horvat, 4. b, za sliko Reševanje iz Drave (mentorica: ga. Lea Kralj)
Na natečaju „Moja pohorska pravljica“, ki ga je razpisala
Štajerska turistična zveza v sodelovanju z Zavodom RS
za varstvo narave, so bile učenke interesne dejavnosti
vezenje nagrajene za svoj otroški turistični spominek –
izvezen prtiček, ki so ga izdelale pod mentorstvom ge.
Lidije Žmavc. Priznanje so prejele: Ela Gašparič, Brina
Koštomaj, Anja Korošec, 2. a, Stina Lah, Nikita Leber,
Hana Holc, 3. a in Alisa Leber, 1. b.

NAJ UČENCI 2013/14
V letošnjem šolskem letu so bili glede na dosežke in udejstvovanja na različnih področjih med devetošolci za »naj
učence« generacije imenovani trije učenci.

Naj učenka generacije:
Vida Julija Janžekovič, 9. b

Čestitamo!
Naj športnik generacije:
Žak Ciglar, 9. b

Naj kulturnica generacije:
Ivana Ilec, 9. b
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Olgica razmišlja
Tudi tokrat smo za vas pripravili dve slikovni križanki. Ker so nam nekateri najmlajši bralci zaupali, da je bila v
prejšnji številki otroška križanka zelo kratka, smo tokrat pripravili nekoliko daljšo. Našim starejšim učencem pa
znova ponujamo križanko povezano z medijskim svetom. Tokrat se podajte z nami v svet filma.

OTROŠKA KRIŽANKA
Reši križanko. V obrobljenem okvirčku boš dobil znano knjižno junakinjo, ki jo nariši v okvirček.
Pripravila: Ina Gajzer, 7. b
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Avtorji risbic:
1. Darvin Vauda Benčevič, 3. b
2. Maša Sarić, 6. b
3. Jure Luka Kramberger, 3. b
4. Nik Tavčar, 2. b
5. Lia Kampl, 3. b
6. Ina Skaza, 6. b
7. Tea Stater, 2. b
8. Iva Prša Đerić, 3. b
9. Jure Peklar, 3. b
10. Alja Rozman, 6. b
11. Lea L. Ljubec, 2. b
12. Ela Milošič, 2. b
13. Jakob Val Mogu, 3. b

Olgica razmišlja
SLIKOVNA KRIŽANKA
Prepoznaš izsek iz filmskega plakata znanega filma iz leta 2010? Sliko
plakata smo malo popačili in jo obrnili vodoravno. Če želiš ugotoviti,
kateri film iščemo, reši križanko. Za pomoč pri reševanju, naj ti zaupamo, da so naslovi filmov v izvirniku (tj. v angleščini); pri filmih, ki
so imeli več nadaljevanj vpišeš samo izvirni naslov (npr. Madagascar)
Pripravila: Nina Fridl, 7. b
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Olgica obuja spomine
Dragi devetošolci!
Hitro je minilo 9 let, odkar ste polni veselja, vedoželjnosti in razigranosti prvič prestopili prag naše in vaše Olgice.
V tem času ste zagotovo doživeli ogromno lepih spominov in le manjši delček le-teh smo zbrali samo za vas na
spodnjih fotografijah. Upam, da boste imeli Olgico v lepem spominu in da 13. junij 2014 ne bo zadnjič, ko boste
prestopili njen prag. Imejte jo v lepem spominu in radi se še kdaj vrnite nazaj. Sam pa vam naj v imenu vseh učencev, učiteljev in drugih delavcev šole zaželim lep začetek vaše nove življenjske poti. Srečno!
Žiga Godicelj, podpredsednik šolske skupnosti
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Olgico ste prvič obiskali, …

… še preden prvošolčki ste postali.

Prvi pravi šolski dan …

… za vas je bil res nasmejan.

Tu ste se kuhati učili …

… in kuharsko znanje še nadgradili.

Znanje plavanja ste poglobili …

… in po belih strminah se spustili.

Olgica in mi, junij 2014

Olgica obuja spomine

Učili ste se o cestni varnosti…

… in kako ogenj se gasi.

Za pust res ni bilo problema …

… obleči se kot pustna šema.

Na prireditvah ste zaigrali …

… in marsikoga nasmejali.

Za zabavo ste sami poskrbeli, …

… ko ob glasbi ste se zavrteli.

Devet let ste bili dobri sošolci …

Srečno, devetošolci!

Olgica in mi, junij 2014
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Olgica speaks English
MY ROAD THROUGH THE PRIMARY SCHOOL
Ivana Ilec, 9. b

My first day of primary school was on 1st September 2005 when I was 6 years old. I don’t remember it quite well but
I know I was very excited and happy. We had a great time and the best thing that will always stay in my memory
was a big chocolate cake that we ate in our classroom. Everyone at school was so friendly, but I remember that I
was afraid of older pupils. My first teacher was Ms Sanja Žarkovič Preac. She was our class teacher to the third
grade and we really loved her. She was very supportive. She really cared about us and she always helped us when
we needed help. My second teacher was Ms Vida Grdiša. She was very strict but we always had a great time with
her. Unfortunately, she was only with us for one year. I will always remember her because she was very persistent
about learning the multiplication table. Our next teacher, Mr Darko Zupanc, was with us for two years. He was
very optimistic and he always made us laugh when we had a bad day. He really cared about our friendship and
atmosphere in the class. It was really hilarious that in the 4th and 5th grade we only had male teachers. In the
6th grade, our class teacher was Ms Slavica Marušek. She was with us only for one year. We were really shocked
when we found out that we were going to get another class teacher. In the 7th grade, we got our last class teacher,
Mr Boštjan Kozel. He is very strict and he likes discipline. He also likes hard working pupils. If I made a list about
the best moments that will always stay in my memory, our school trip to London would definitely be in the first
place. Another lovely memory includes my best friends, some great teachers and a little place where we spent our
free time during the day. I’m definitely going to miss some of my school mates and teachers, our delicious school
food and “loud” cooks. I’m sure that I will have a great time in high school, but I’m sad because I’m leaving so
many things behind me. However, I know that I can always come back to visit my “Olgica” when I will be bored.
I’m very sure about one thing - I’m definitely going to miss days when I was working hard on my courseworks.
Next year it will be my first year in high school. I’m very excited about it. I hope that my grades will be good and
that people will be polite and friendly. I will be very happy if I still keep in touch with my friends and schoolmates
from primary school.
slika: Alen Nikl, 1. b

slika: Lili Fridauer, 3. b
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slika: Kaja Golob, 2. b

slika: Iva Prša Đerić, 3. b

Olgica spricht Deutsch

pripravili: Glorija Kumer, 9. b,
Sara Rosalia Gutschi, 6. a

slika: Darma Fenos, 1. a

ALLE MEINE ENTCHEN
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Olgica ustvarja
PUST

ča kot sem jaz. Ko sva se z mojim
prijateljem Jožetom znašla na žaru,
Tjaša Šarac, 3. a
sva se pogovarjala o tem, ali verjame
v življenje po pikniku. Jaz sem mu
Za pusta se sladkamo
rekel, da sem slišal, da je po pikniin se igramo.
ku vse samo še kakec. Jože je rekel:
S prijatelji se veselimo
„Ni važno, kaj je bilo včeraj in kaj bo
ter srečo vsem delimo.
jutri, važno je, da se danes na žaru
Radi v šotor gremo,
pečeva in strašansko uživava.“ Po
da krofov se najemo.
tem razgovoru so naju petkrat obrTam se zabavamo
nili in naju trikrat polili s pivom. Na
in norčije zganjamo.
koncu so naju dali v lepinjo in zelo
slika: Maja Rihtarič, 8. b močno potisnili v kajmak. Potem
sem prišel na pladenj, ki ga je „grill
maister“nesel k lačnim ljudem. Zagrabili so lepinje in vse, kar je bilo
v njih, tudi mene. Nato sem občutil
trdoto človeških zob, kar je malce
bolelo, vendar sem nato doživel najdaljši, najhitrejši in najboljši vlakec
smrti celega piknika. Na koncu sem
se še sprehodil po človeških notranjih organih, nakar sem spet ugledal
luč sveta. Spet sem doživel vlakec
smrti, vendar v drugačni obliki.
O tem bom morda pripovedoval
kdaj drugič.

EKO-FRAJERSKA
PESEM
NEKEGA DNE SEM
POSTAL ČEVAPČIČ
Anej Podgorelec, 6. b

Mnogokrat sem že sanjal zelo čudne
sanje. Danes vam bom opisal najbolj čudne sanje, kar sem jih sanjal
do sedaj. Postal sem čevapčič. Kot
še ne pečen čevapčič v škatli „Ave
grill“ sem se znašel na velikem pikniku, kjer je bilo veliko ljudi, česna
ter piva. S svojim prijateljem čevapčičem Jožetom sva se pogovarjala,
kje so lepinje in ali naju bodo sploh
namazali s kajmakom. Končno je
prišel „grill maister“, ki bo naju in
celotno škatlo čevapčičev spekel. S
posebno vilico nas je v skupinah
nalagal na žar. Žar je bil vroč in zelo
primeren za peko takšnega čevapči26
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Franci Križaj, 5. b

Če želiš eko-frajer postati,
moraš ločevati in ne onesnaževati.
Prijazen do okolja moraš biti,
če ne, jih „dobiš po riti“.
Če bomo ločevali,
dobri ljudje bomo postali.
Za Zemljo moramo skrbeti,
saj tovarne in promet,
uničujejo naš svet.
slika: Andraž Alič, 3. b

slika: Matic Berghaus, 3. b

MOJE POČITNICE
Urh Štajgel, 1. a

Za 1. maj smo šli na izlet na Dunaj.
Šli smo v živalski vrt. Tam smo videli veliko živali: emuja ribe, netopirje,
celo mravljinčarje. Skratka čisto vse
živali. Zelo so mi bili všeč netopirji. Zvečer smo šli spat v hotel. Drugi
dan smo šli v naravoslovni muzej. V
muzeju smo videli kamne, tudi tiste
z lune, okostja dinozavrov, nagačene
živali. Najbolj mi je bilo všeč okostje
brahiozavra. Nato smo šli v lunapark. Z vlakcem smrti smo se peljali
po hiši strahov. Potem smo se peljali
na velikanskem kolesu, s katerega je
bilo spodaj vse malo. Z mamo sva
se peljala v čolnu. Nato pa se je Jure
peljal na vrtiljaku. Nato sva z mamo
šla v hišo dinozavrov. Tam naju je tiranozaver poškropil s slino.
slika: Urh Štajgel, 1. a

Olgica ustvarja
EKO DEŽELA

EKO FRAJER

POMLAD SE BOHOTI

Asja Katrina Mogu, 5. b

Brina Bohl in Pia Gale, 5. b

Andrej Majnik, 5. a

V eko deželi je polno čudes,
rek, morij, gozdov in dreves.
Tam odpadke ločujejo,
z energijo varčujejo
in narave ne uničujejo.

Če eko frajer si,
se ti veliko zanimivega zgodi:
spoznavaš zeleno naravo
in ločuješ smeti.

Pomlad je bohotna,
od vseh vonjev kar motna.
Ptice prepevajo,
pesmi odmevajo.

Ljudje hvaležni smo,
ker v čistoči uživamo.
V naravo radi hodimo
in živali opazujemo.

Z bratom se zunaj igrava,
okoli naju cveti narava.
Pomladno življenje je lepo,
z lepimi trenutki prepeto.

V eko deželi
eko frajerji živijo,
ki res Zemlji pomagati želijo.
V eko deželi je res lepo,
sonce sije in je toplo.
Tam vsak se veseli,
postani eko frajer tudi ti!

Upam, da drugo leto pomlad
spet vrne se,
slika: Nika Strašek, Janja Topolnjak, saj lepo nam je.

V eko deželi vedno sonce sije,
saj v njej je polno energije.

Žiga Arnuš, Vid Kozel, 5. a

slika: Maj Žibert, 1. b

slika: Žiga Arnuš, 5. a

LEP POMLADNI DAN POMLAD
Vid Kozel, 5. a

Nika Strašek, 5.a

Majhni ptički glasno zapojó,
beli zvončki lepo zacvetó.
Pridne čebelice glasno brenčijo
in sladek med urno nabirat letijo.
Dišeča cvetica na trati zeleni
metulja rumenega vabi k sebi.

Pomlad nas pomladi,
saj se vsak
iz zimskega spanja prebudi.
Ptice z juga priletijo
in se v gnezda naselijo.

slika: Andrej Majnik, 5. a

POMLAD JE PRED
VRATI
Neja Dokl, 5. a

Pomlad je že pred vrata stopila
in zima se je poslovila.
Zvonček je že pokukal na plan,
v daljavi vijolica mežika na stran.
Ptički že veselo žvrgolijo
in štorklje iz toplih krajev domov
letijo.
Tudi čebele že brenčijo naokoli,
saj cvetni prah se sam ne bo pobral
nikoli.

Spomladi okrepčamo se s sladoledom,
saj nas ohladi
in razveseli.
Sonce nas spomladi greje,
saj nam lepo vreme priskrbi
ena, dve in tri.
slika: Lana Jerič, 1. b
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Olgica ustvarja
ČIRA, ČARA

LIKI RAZNOLIKI

Nika Milošič, 3. a

Kajetan Kelnerič, 2. b

Čira, čara,
čarovnik palčko drži
in čudne besede govori.
Abrakadabra, hokuspokus,
čirčarabin!

Jaz sem potnik pravokotnik
in moj brat je kvadrat.
Štiri vogle vsak imava,
prave kote delat znava.

Čira, čara,
zajček pokuka iz klobuka.
Palčka se utrudi,
čarovnik se začudi.
Kaj pa bom zdaj?
Še enkrat reče čudne besede.
Palica začne čarati,
čarovnik začne poskakovati.
slika: Alja Prša Đerić, 5. a

NAROBE SVET
Žiga Molnar, 5. a

Če babico juha kuha,
če mehanika avto popravlja,
če nogometaša žoga „predribla»,
če list na učenca riše,
če peresnica človeka odpira,
če svet na človeku živi,
če tak je red, je to narobe svet.
28
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Jaz sem krog in nimam nog,
kotalim se naokrog.
Jaz sem krog, čeprav brez nog,
rad podim se krog in krog.
Sem trikotnik, strašni lik,
saj tri ostre kote imam,
z vsakim voglom, jaz trikotnik,
te prav dobro pičit znam.

Mi smo liki raznoliki,
zdaj smo majhni, zdaj veliki.
Vsepovsod, kdor si bodi,
si lahko nas izposodi.
Skupaj z učenci rajamo,
like si podajamo,
zdaj trikotnik, pravokotnik,
krog, kvadrat, še enkrat.
Trikrat hura za like vse,
ni ga učenca, ki zdaj ne ve,
kako je likom nam ime,
kako narisat se nas sme.
Mi smo liki raznoliki,
zdaj smo majhni, zdaj veliki.
mi smo liki raznoliki,
pravi mojstri v odliki.
slika: Glorija Kumer, 9. b

Olgica ustvarja
ZOBOBOL

slika: Nika Fridauer, 6. a

Hana Holc, 3. a

Zjutraj, ko se je Marko zbudil, je takoj odšel v shrambo in pojedel svoje
najljubše jagodne bonbone. Ulegel
se je na posteljo, da bi prebral svojo
najljubšo knjigo, a naenkrat je v ustih
začutil močno bolečino. Ker je bolečina postajala vedno hujša, Marku
pa je šlo na jok, mu je mama z ruto
obvezala glavo. Peljala ga je k zobozdravniku. Marko je na široko odprl
usta. Zobozdravnik mu je izpulil bolni zob. Ena, dve, tri, bolečine več ni
in Marko se spet na široko smeji, čeprav v ustih en zob mu „fali“.
slika: Jana Dokl, 2. a

ODLOČILA SEM SE
Vida Julija Janžekovič, 9. b

Letošnje leto je moje zadnje šolsko
leto v osnovni šoli, zato sem v tem
letu morala veliko razmišljati, kako
nadaljevati šolanje.
Zmeraj sem si postavljala visoke cilje glede moje prihodnosti, zato mi
HIŠA
je bila izbira srednje šole zelo težka,
saj sem že s to odločitvijo morala
Andrej Majnik, Blaž Kovačič, 5. a
razmišljati vnaprej. Torej, kaj sploh
Sončne celice lovijo
želim postati, študirati? Menim, da
sončno energijo.
glede na to, da sem stara šele 14 let,
Hiša je velika,
je to kar velika odločitev. Vsa leta
na Havaje je ne mika.
sem imela odličen uspeh, zato se
Vsako uro, vsako noč,
nisem preveč ozirala na to, da me
ljudi čuva na vso moč.
mogoče v srednjo šolo ne bi sprejeli,
Če dež se ulije,
saj tako ali tako ni več omejitev, saj
hiši okna umije.
je vedno manj otrok. Zato sem pri
Zunaj se perilo suši,
izbiranju šol v bistvu imela odprte
noter otrok se smeji.
vse poti. Starši so zelo želeli, da bi
Zvečer otrok si zobe umije
se vpisala na katero izmed najboljin se v odejico zavije.
ših šol v državi, saj menijo, da bi to
Ko družina spi,
zmogla. Mene pa niti ni tako »vlekup miši po kleti se podi.
Že od nekdaj se mi je zdelo,
klo« drugam, že zaradi tega, ker bi
da v naši hiši bo veselo.
potem morala vsak dan zgodaj vstaslika: Sara Arnuš, 5. a ti, da bi lahko šla na avtobus, v dijaškem domu pa ne bi želela živeti.
Zato sem se na koncu odločila, da
se bom vpisala na Gimnazijo Ptuj,
saj mi je tudi najbližje. Ob sebi bom
imela tudi prijateljice iz osnovne
šole in kljub vsemu mislim, da bom
iz te srednje šole »odnesla« dovolj
znanja za nadaljnji študij. Tudi starši in celotna družina me podpirajo

v moji odločitvi. Rekli so, da za katero koli šolo se bom na koncu odločila, me bodo podpirali, saj je to
popolnoma moja odločitev. Tudi
na informativnih dnevih na tej šoli
mi je bilo zelo všeč, saj smo se že
seznanili z nekaj učitelji in smo že
imeli prikazano, kako poteka pouk.
Do trdne odločitve, da bom nadaljevala šolanje na Gimnaziji Ptuj, je
pripomogla tudi glasbena šola, ki jo
obiskujem, saj imam že naslednje
leto namen obiskovati in tudi dokončati nižjo glasbeno šolo. Edini
strah, ki ga imam ob koncu osnovne šole, je, kako težka snov bo, če
bodo učitelji zelo strogi ali ne, … To
so vprašanja oz. strahovi, s katerimi
se zelo ukvarjam, saj bo to velika
sprememba. Pomembno je, kako so
bili z nami učitelji v osnovni šoli, da
so nam tudi kdaj pa kdaj popuščali, kako bodo v srednji šoli … Veliko več bo tudi učenja in priprav na
maturo. Moja dolgoletna želja je, da
bi po opravljeni maturi šla študirat
medicino, toda v to še zmeraj nisem
prepričana. Imam še na srečo 4 leta
za razmislek, kaj početi do konca
svojega življenja.
Za zaključek bi samo povedala, da
mislim, da je ta korak iz osnovne šole
v srednjo šolo eden izmed največjih
odločitev v življenju, saj si s tem že
na nek način določiš, kaj bo tisto, kar
boš počel do konca svojega življenja
in če boš seveda to počel rad.
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KOŠARKAR LIPKO

slika: Jure Gril, 4. a

Vid Kozel, Žiga Arnuš, 5. a

Nekoč je živel fant Lipko. Tako so
ga klicali, ker je imel na glavi lipovo
krošnjo. Njegov vzornik je bil Goran
Dragić. Lipko je treniral košarko pri
KK Drava Ptuj. Po nekaj letih treningov so ga poklicali v slovensko
košarkarsko reprezentanco. Nastopil je na Eurobasketu 2013 v Sloveniji. Do finala so pometali s tekmeci. V finalu so premagali Francijo
in postali evropski prvaki. Lipko je
nadaljeval kariero pri Phoenix Suns.
Igral je s svojim vzornikom Goranom Dragićem. Prišli so do končnice. Najprej so premagali Indiano,
nato Miami in v finalu so odpravili Oklahomo. Potem je nastopil na
svetovnem prvenstvu v Španiji. Igral
je za Slovenijo. Ker se je Goran Dragić poškodoval, je bil Lipko glavni v
reprezentanci. S težavo so prišli do
finala. Tudi v finalu so premagali
Združene države Amerike, in sicer
za 20 točk. Lipko je bil razglašen za
najboljšega košarkarja sveta. Uspešno je nadaljeval svojo kariero.

MOJA MAMA
Jernej Šilak, 9. b

Moja mama je zelo ljubezniva oseba in ima prijeten značaj. Ima rjave
lase, včasih pobarvane v malo rdečkasto barvo in rjave oči. Je svetle
polti in ima okrogel obraz. Ponavaslika: Nina Janžekovič, 4. a di ne nosi uhanov, če pa se odpravi
na kakšno prireditev oz. koncert, pa
si jih vendarle obesi na ušesa. Njena ušesa so sicer bolj majhna, ampak še vedno zelo dobro slišijo, ko
se v hiši zgodi kakšna nezgoda med
mano in bratom. Po navadi nosi žametna oblačila in se lepo ureja, saj
dela v recepciji v našem »podjetju«
oz. hotelu, ki ga že leta vodita skupaj z mojim očetom. Ko kuha, ima
najraje oblečeno trenirko, saj če se
umaže, ni škoda odvreči takšne-
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ga starega oblačila. Ko sem bil star
dvanajst let, je moja mama še imela
grdo navado, ki sem jo poskusil tudi
sam posnemati, vendar sem si hitro
premislil. Torej, pred dvema letoma
je še zelo rada kadila. Ker to meni ni
bilo všeč, sem jo poskusil odvaditi te
grde navade in čez čas tudi uspel. Lidija Šilak je zelo prijazna mama, ki
ima dva zelo dobro vzgojena sinova,
katera tudi rada kaznuje, vendar je
kazen večinoma pravična in niti ne
tako stroga glede na prebliske naju
z bratom. Ponavadi moja starša pri
večjih odločitvah stojita skupaj, ampak se tudi zgodi, da se včasih malce
skregata. Težko je opisati ta občutek, ki ga doživiš, ko objameš svojo
mamo, vendar lahko verjamete, da
začutite toplino pri srcu.
Za mene je moja mama najboljša
mama, kar bi jih lahko imel, in vem,
da me ima rada, saj imam jaz njo tudi
ter ji vračam ljubezen, če le lahko.
slika: Bruno Bali, 2. a

slika: Anja Korošec, 2. a
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BILI SO MOJSTRI NAŠEGA MESTA
Ivana Ilec, 9. b

Zvok korakanja me prebudi!
Skozi okno se zazrem
in zagledam na stotine legionarjev,
ki v boj se s Primusom podajo.
Ko se zavedam,
da daleč v preteklost sem se podala,
stečem za njimi,
zavijem na levo,
pred sabo zagledam hišo leseno.
Prestrašena spoznavam okolico svojo,
ki z minute v minuto se mi spreminja.
Pomiri prijazni me sveti Viktorin,
za katerega vem,
da prvi bil ptujski je škof.
Že slišim preplašene meščane,
že vonj po ognju me zmede.
Pomagam požar pogasiti,
sploh ne vem več kateri,
ki mesto žal obiskal je prepogosto.
Utrujena se odpočijem v ulici samotni,
žalostna nad doživetimi dogodki,
ko v spanec popeljejo me verzi prelepi,
joj, a sem kaj preskočila?
Na srečo pred dr. Fig Figom sem se zbudila.
slika: Katja Vučković Zinrajh, 9. a

Tam pred našo Olgico s Cafom stoji,
eleganten turist s pal'co in cilindrom se mi zdi.
Drug drugemu pesmi prebirata in z Antonom Kremplom
o našem jeziku govorita.
Cesta pelje me do Drave,
tam uvidim otvi dve.
Glej, Levstik, zakaj pa sem ne prideš?
Tud› Ptuj idej bi ti dal še za pesmi dve.
Moderna me na realna tla postavi,
da za hip kot Kette sem potrta,
a vse se ob pogledu na stari del mesta razblini,
ki krona ga grad v vsej svoji belini.
Ko zagledam še Murka,
ki se verjetno kot jaz
s preteklim obdobjem ukvarja,
mi reče: pojdi dalje po še več znanja.
Vse bilo bi lepo,
če le velikih vojn ne bi bilo,
ki spreminjali sta zgodovino,
dali nam pa veliko literarno mojstrovino.
Na Štukih se Ivan Potrč je za kmete boril,
je Remec v Opustošeni brajdi
podobo Ptuja pred in po nemški okupaciji ubesedil,
Onič pa delček s svojo poezijo dolil.
Čeprav mojstri drugod so tudi bili,
čez naš‘ga Potrča, Cafa, Murka in druge jih ni.
slika: Emma Sartor, Darma Fenos, 1. a
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Evelin Krajnc,
Špela Hrnčič in
Valentina Esih, 6. b

Kaja Matjašič, Nika Bratušek
in Iris Kristofič, 5. a

Maša Sarić, 6. b

Andrej Majnik, Blaž Kovačič,
Vid Kozel, Sašo Skaza, 5. a

Anej Podgorelec, 6. b

Brina Bohl, Pia Gale, Asja Katarina Mogu, 5. b

