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Dragi  »Olgičarji«! 
Prvo polletje  je za nami in dobili ste že obvestila o učnem uspehu. Nekateri 
ste s svojim uspehom in ocenami zelo zadovoljni, eni nekoliko manj, drugi 
pa  boste morali bolj poprijeti za učno delo. Ni še vse izgubljeno. Pred vami 
je drugo ocenjevalno obdobje, zato kar korajžno naprej na poti učenja in 
pridobivanja znanja, da boste lahko uresničili svoje življenjske sanje. Zave-
dati se morate, da vam znanja, izkušenj in vrednot ne more nihče vzeti. To 
so vstopnice za življenje. Na tej poti vas bomo, tako kot do sedaj, skupaj s 
starši spremljali, spodbujali in usmerjali tudi učitelji.                                                                                                      
V tem polletnem času se je zvrstilo veliko lepih in zanimivih dogodkov, o 
katerih je potrebno pisati. Tako je pred vami ponovno časopis Olgica in mi. 
Verjamem, da se ga že zelo veselite. V njem boste lahko prebrali o vaših do-
sežkih in uspehih na tekmovanjih iz znanja, športa, literarnega in likovnega 
ustvarjanja ter udejstvovanja na različnih prireditvah. Izvedeli boste tudi 
kaj več o naši zelo odmevni modni reviji in bazarju, o zanimivem dogaja-
nju v tednu kulturne dediščine, o uspehih naših pevk na prireditvi Otroci 
pojejo slovenske pesmi in se veselijo, razmišljanju o pasteh mladostništva 
na otroškem parlamentu, o dogodivščinah v letni in zimski šoli v naravi, o 
dogajanju v božično-novoletnem času in še o mnogih zanimivih stvareh, ki 
so del našega življenja in dela na Olgici in njenega aktivnega vključevanja 
v lokalno okolje.
Naša šola je šola, kjer se vsi počutimo varne, sprejete in dobrodošle. Smo 
šola, kjer se znamo veseliti in tudi prijetno pošaliti. Tako smo se tudi to leto, 
našemljeni v fantazijske rože, udeležili pustne povorke in bili edina ptujska 
šola, ki je sodelovala v  karnevalu. Poželi smo velik aplavz občinstva, na kar 
smo posebej ponosni.

Dragi mladi bralci!
Za vami so tudi te zimske počitnice, upam, da so vam prinesle veliko lepih 
in razigranih trenutkov ter pravih prijateljskih vezi. Nabrali ste si novih 
moči, ki jih boste še kako potrebovali na poti do novih zmag in uspehov. 
Sončni žarki nas že toplo grejejo, kar pomeni, da se zima počasi poslavlja 
ter odpira vrata pomladi. 
Kljub napornim dnevom, ki vas še čakajo, saj se je šolsko leto že krepko 
prevesilo v drugo polovico, si vzemite čas za prijetno branje šolskega časo-
pisa ter  bodite ponosni nase in na svojo Olgico. 

Helena Ocvirk, ravnateljica
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ENGLISH IN ACTION
Vita Koren, 6. a

Zadnji teden v mesecu avgustu je 
na naši šoli potekal jezikovni tečaj 
angleščine, ki se imenuje English in 
Action. Iz Londona je na Ptuj samo 
za nas prišla učiteljica Naomi Reed. 
Vseh pet dni je pouk potekal izključ-
no v angleščini. Igrali smo se razne 
igre, se pogovarjali, reševali delovne 
liste in še marsikaj. Razdelili smo se 
tudi v skupine in vsaka skupina je 
imela štiri dni časa, da pripravi svojo 
predstavitev in zabavno točko. Za-
dnji dan smo le-te predstavili star-
šem. Nastopi so bili uspešni, mi pa 
žalostni, da je že konec. Poslovili smo 
se od učiteljice in šli domov z lepo iz-
kušnjo. Ves teden je bil zelo poučen, 
zanimiv in predvsem zabaven.

PRVI ŠOLSKI DAN
Monja Sabotin, 8. a

Po dveh mesecih vročih poletnih 
počitnic smo se v torek, 1. septem-
bra 2015, ponovno zbrali v šolski 
telovadnici, da bi skupaj vstopili v 
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novo šolsko leto 2015/16. Tokrat je 
bil prvi šolski dan nekoliko druga-
čen, saj nas je Olgičarjev precej več 
in smo zato svečan začetek šolskega 
leta izvedli v dveh delih. Ob 9. uri 
so se zbrali učenci od 1. do 4. razre-
da, uro kasneje pa še učenci od 5. 
do 9. razreda. Letos smo tako med-
se dobili 49 novih prvošolcev, ki so 
s 1. septembrom postali čisto pravi 
Olgičarji. Seveda pa nismo pozabi-
li izpostaviti naših 38 Olgičarjev, tj. 
naših devetošolcev, ki se bodo s tem 
šolskim letom na žalost od nas po-

slovili. Gospa ravnateljica  nam je s 
svojim govorom dala nov zagon za 
začetek šolskega leta.
Za pester program je poskrbelo 
Ekološko kulturno društvo Za bolj-
ši svet  iz Maribora, ki so se nam 
predstavili z zelo poučno lutkovno 
igrico  Bodi moj prijatelj. Naše sta-
rejše učence pa so razveselile plesal-
ke plesnega centra Mambo, ki so se 
nam predstavile z dvema plesnima 
točkama. Učenci smo se po končani 
prireditvi v spremstvu razrednikov 
odpravili v svoje učilnice. Seveda 
smo se posladkali tudi s sladoledom, 
prvošolčki pa s torto.

FOLKLORNI  
KIMAVČEVI DNEVI
Žiga Godicelj, 9. b

V petek, 4. septembra 2015, so v 
sklopu Kimavčevih dnevov na naši 
šoli gostovali plesalci folklorne sku-
pine iz Makedonije. Predstavili so 
se nam s tremi tradicionalnimi ma-
kedonskimi plesi. Ob plesih jih je 
spremljala njihova vokalno-instru-
mentalna glasbena skupina. V tre-
tjem plesu so na oder povabili nas, 
učence, da zaplešemo z njimi. Pri-
družilo se jim je zelo veliko učencev 
iz različnih razredov. Medtem ko so 
skupaj odplesali še zadnji ples, jih 
je publika  glasno bodrila s svojim 
ploskanjem.



GRAFITI – SOBOTNA 
DELAVNICA
Bor Žarković Preac, 8. a

V soboto, 12. septembra 2015, smo 
se ob 9. uri z učiteljico likovne ume-
tnosti, go. Leonido Kralj, in umetni-
kom, g. Sašem Fenosom, zbrali na 
šolskem parkirišču.
Žalostno sivo betonsko   steno smo 
želeli okrasiti s pisanimi grafiti. Naj-
prej nam je g. Sašo pokazal, kako 
se spreji uporabljajo, nato pa smo 
poskrbeli še za ustrezno zaščito, tj. 
obrazne maske.
Sprva smo risali samo kroge in črte, 
ampak hitro so začele nastajati prve 
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VARNOST V PROMETU 
IN JUMICAR

Žaš Lorenčič, 4. b

V četrtek, 10. septembra 2015, smo 
se učenci četrtega razreda skupaj z 
učiteljicami po varni poti odpravili 
do Avto-moto zveze Slovenija. Tam 
so nas že čakali policisti in inštruk-
torji varne vožnje ter seveda veliko 
različnih motorjev, avtomobilov, 
kombijev, priklopnik in policijski 
motor. Bili smo zelo veseli, da smo 
si lahko ogledali različna vozila in 
na motorju celo sedeli. Zanimiv je 
bil policijski kombi, saj sem si lah-
ko ogledal tudi njegovo notranjost. 
Nato so nas na enournem predava-
nju seznanili o varnosti v prometu. 
Po predavanju smo se odpravili na 
mestni stadion, kjer je bilo še po-
sebej veselo. Pričakali so nas avto-
mobilčki JuMiCar, ki smo jih lahko 
sami vozili. Naučili smo se, kako se 
morajo vozniki obnašati na cestišču. 
V spomin smo dobili kresničke z 
napisom “Bodi viden”. Preživeli smo 
zares zanimiv dan.
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ULICE OTROKOM
Tristan Merc in Nejc Rozman, 4. b

V ponedeljek, 21. septembra 2015, 
smo se učenci od 1. do 5. razreda 
odpravili na ptujske ulice v bližini 
šole. Učenci 4.razreda smo igrali 
nogomet, deklice pa so risale po as-
faltu. Nekateri otroci so s seboj pri-
nesli skiroje, s katerimi so se vozili 
po pripravljenem poligonu. Ogle-
dali smo si tudi policijski motor ter 
nadeli policijsko čelado. Gospa poli-
cistka je odgovarjala na naša vpraša-
nja. Bilo je zelo zabavno. 

imeli učenci 2. in 3. VIO kulturni 
dan. Učenci od 7. do 9. razreda smo 
se ob 8.20 sestali v naših matičnih 
učilnicah, medtem ko so se učen-
ci od 4. do 6. razreda z avtobusom 
odpravili na Čüšekovo domačijo v 
Dornavo.
Tam so spoznali nekaj več o kultur-
ni dediščini lükarstva. Ogledali so 
si film o lükarstvu in Čüšekovi do-
mačiji ter etnografsko zbirko, prikaz 
pletenja lüka in izdelovanje rož iz 
krep papirja ter spoznavali pesmi, 
noše in različne plese.
Učenci 7. razreda so se že zjutraj od-
pravili v Ptujsko vinsko klet. Po vr-
nitvi nazaj so v svojih matičnih učil-
nicah s svinčnikom in tušem risali 
različne motive, ki jih spominjajo 
na trgatev.
Učenci 8. razreda so se pred obi-
skom kleti v šoli poučili o postavlja-
nju klopotca, trgatvi, nato pa izde-
lovali plakate in ustvarjali likovne 
izdelke.
Učenci 9. razreda smo raziskovali 
običaje ob trgatvi in martinovanju 
ter pripravili multimedijske predsta-
vitve na to temo. Skupina devetošolk 
je pekla pecivo, nekaj dečkov pa je 
iz lesa izdelalo čisto pravi klopotec. 
Nato smo se tudi mi odpravili v Ptuj-
sko vinsko klet, kjer smo izvedeli ve-
liko novega tako o sami kleti kot tudi 
o vinogradništvu in vinu nasploh.
Znanje, ki smo ga pridobili na tem 
kulturnem dnevu, smo kasneje de-
lili še z drugimi učenci naše šole, in 
sicer v petek, 2. oktobra 2015, na za-
ključni prireditvi ob dnevu kulturne 
dediščine.

umetniške podobe. Ko pa smo za-
polnili ves prostor, je g. Sašo še pou-
daril nekatere naše umetnine.
Pri delu smo se zelo zabavali, zato 
priporočam, da se na naslednji delav-
nici v risanju preizkusite tudi drugi.

1. KULTURNI DAN 
ZA UČENCE OD 4. 
DO 9. RAZREDA
Ina Gajzer, 9. b

V torek, 29. septembra 2015, smo 



parkirišča pod gradom odpravili na 
OŠ Puconci, kjer nas je čakalo pri-
jetno presenečenje, in sicer izdelek 
iz medu za vsakega učenca. Po poz-
dravnem nagovoru   se je tekmova-
nje začelo. Najprej smo se preizku-
sili v pisnem delu. Medtem ko smo 
čakali na rezultate, so nas učenci OŠ 
Puconci zabavali s kulturnim pro-
gramom. Sledila je razglasitev re-
zultatov pisnega dela. Odrezali smo 
se zelo dobro, saj smo zasedli 11. in 
22. mesto. Ker nam je sreča malo 
ponagajala, se nam ni uspelo uvr-
stiti na ustni del, kjer se je na odru 
pomerilo 8 skupin, med katerimi so 
se naprej (na televizijo)  uvrstile le 4 
ekipe. Po ustnem delu, ki je potekal 
na odru, smo odšli na avtobus in se 
odpravili proti domu.

Olgica poroča
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KULTURNI DAN ZA 
UČENCE 3. RAZREDA
Učenci 3. a in 3. b

V sredo, 30. septembra 2015, smo 
imeli učenci 3. razreda kulturni dan. 
Odpravili smo se na Ptujski grad, 
kjer smo si ogledali ljudska glasbi-
la in razstavo starih glasbil. Ljudska 
glasbila, ki smo jih spoznali na de-
lavnicah in na nekatera celo zaigrali, 
so bila: lončeni bas, trstenke, har-
monika, piščal, tamburica, glineni 
ptiček in konjiček. Na razstavi starih 
glasbil smo si najprej ogledali voja-
ško godbo in opremo vojakov, ki so 
igrali na bobne. Nato smo si ogledali 
in poslušali lutnjo ter harfo. Ogleda-
li smo si tudi sobo, v kateri je bilo 
razstavljenih veliko starih orgel in 
klavirjev. Po končanem ogledu raz-
stave pa smo si še naredili ropotulje.

MALE SIVE CELICE
Sanja Kopše, 7. b

V sredo, 30. septembra 2015, smo 
se učenci 7. razreda udeležili Malih 
sivih celic. Našo šolo sta na tekmo-
vanju, ki je potekalo na OŠ Puconci, 
zastopali dve ekipi, ki smo ju sesta-
vljali Sanja Kopše, Asja Katarina 
Mogu in Gal Žirovnik iz 7. b ter An-
drej Majnik, Alja Prša Đerić in Vid 
Kozel iz 7. a.
Ob 14. uri smo se skupaj z našo 
mentorico, go. Natalijo Nežmah, s 

naravoslovni dan. Učenke in učenci 
6. razreda so se odpravili na gozdno 
učno pot, kjer so spoznali veliko no-
vega o gozdu, in sicer o rastlinah in 
živalih v njem. Sedmošolci smo ob 
pomoči navodil na delovnih listih 
raziskovali polje in travnik. Nari-
sali smo tloris kraja, ki smo ga raz-
iskovali, označili rastlinske vrste in 
merili temperaturo zraka in zemlje. 
Učenci 8. in 9. razreda so izvedeli 
več o projektu LiveDrava. Najprej 
so imeli predavanje na to temo, nato 
pa so se odpravili na teren. Opazo-
vali so ptice in raziskovali življenje 
v vodi.

1. NARAVOSLOVNI 
DAN ZA UČENCE OD 
6. DO 9. RAZREDA
Nino Kekec, 7. b

V četrtek, 1. oktobra 2015, smo 
imeli učenci od 6. do 9. razreda 1. 

NAŠI ŽIRANTI  
NA 53. FESTIVALU 
OSNOVNOŠOLSKEGA 
FILMA
Nika Šoštarič, 9. b

Učenci OŠ Olge Meglič smo zače-
tek oktobra preživeli zelo zanimi-
vo. Pet učencev, Lucija Dimovski 
Ivanuš, Maša Sarič, Matija Mršek, 
Anej Podgorelec in jaz-Nika Šošta-
rič, s spremljevalkama gospo Ireno 
Ivanuš in  učiteljico Vlasto Mlina-
rič smo se udeležili 53. Festivala 
osnovnošolskega filma na Reki na 
Hrvaškem. To je zanimiv festival, 
na katerem smo si ogledali izbrano 
produkcijo filmov naših vrstnikov, 
ki so filme ustvarili v minulem šol-
skem letu. Na festival smo se odpra-
vili v sredo, 30. septembra 2015, ob 
9.30. Zbrali smo se na parkirišču ob 
Dravi in  počakali kombi, ki nas je 
odpeljal do Zagreba. Tam nas je že 
čakal pred znano koncertno dvo-
rano Vatroslav Lisinski avtobus, ki  
nas je s še nekaterimi  udeleženci 
odpeljal do hrvaške Rijeke. Na Reko 
smo prispeli okrog 14. ure. 
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Najprej smo v hostlu odložili prtlja-
go in se odpravili v Art-kino Rijeka, 
kjer se  je po začetnih formalnostih 
(pozdrav organizatorja, navodila …) 
pričelo spoznavanje in predstavitev 
naših nalog, nakar je sledil v vetrov-
nem vremenu dvourni ogled Reke. 
Ob 19. uri pa se je začelo svečano od-
piranje festivala in 1. filmska projek-
cija, ki je trajala približno uro in pol. 
Ogledali smo si 14 filmov različnih 
zvrsti, od animiranih, igranih, doku-
mentarcev, TV reportaž do tistih z 
odprtimi kategorijami. Po ogledu  je 
sledilo postavljanje vprašanj s strani 
žirije, ki smo jo sestavljali Slovenci, 
Makedonci, Srbi, Madžari in Hrvati. 
Vprašanja smo postavljali avtorjem 
filmov, ki so prihajali iz hrvaških 
osnovnih šol, ter filme  tudi ocenili. 
Okrog 21. ure smo odšli na večerjo 
v hostel Marina in  bili navdušeni, 
da smo lahko jedli na ladji z zelo za-
nimivo zgodovino. Utrujeni smo se 
odpravili v sobe hostla, kjer smo hi-
tro zaspali. V četrtek, 1. oktobra, se je  
zjutraj pričel 2. dan festivala. Najprej 
smo začeli z zajtrkom na ladji Mari-
na, nato pa smo se odpravili v Art-ki-
no, kjer smo si ogledali kar 3 filmske 
projekcije in jih ocenili. Okrog 15. 
ure smo zapustili kino in se odpra-
vili na zasluženo kosilo. Zatem smo 
se s turističnim »double« avtobusom 
odpeljali v Opatijo. Opatija nam je 
bila zelo všeč, saj smo lahko preživeli 
tudi nekaj trenutkov tik ob plaži. Po 
izletu je sledila večerja in ogled filma 
Mama, rad te imam.  V petek, 2. ok-
tobra, se je naš dan prav tako pričel 
po zajtrku s tremi filmskimi projek-
cijami ter ocenjevanjem. V sedmih 
filmskih projekcijah smo si ogledali 
92 kratkih filmov, ki so trajali od 2 
do 16 minut. Ta dan so po kosilu  sle-
dile delavnice po lastni izbiri. Zbra-
li smo si lahko optične igre, učenje 
filmskih kritik,  enominutni film in 
film iz enega kadra. Slednjega smo 
se  udeležili tudi mi. Razdelili smo se 
v skupine in posneli kratke filme iz 
enega kadra po svobodni temi. De-
lavnice so bile zelo zanimive in pouč-
ne. Okrog 18. ure se je začel sestanek 
žirije, kjer smo določili zmagovalce 

vljali Slovenijo. Spoznali smo tudi 
nove prijatelje, s katerimi smo ustva-
rili nepozabne spomine. Zahvaljuje-
mo se tudi ge. Ireni Ivanuš, ki nas je 
seznanila s tem festivalom. Upamo, 
da bomo lahko še kdaj dobili mo-
žnost in se ga udeležili.  

KULTURNI DAN »PO 
PRAZNIKIH DIŠI«
Matija Bojnec, 7. b

V petek, 2. oktobra 2015, smo pri-
pravili zaključno prireditev ob Dne-
vih evropske kulturne dediščine, na 
kateri so se predstavili učenci od 1. 
do 9. razreda.
S prireditvijo je začel pevski zbor, 
nato pa so se predstavili naši tretje-
šolci, in sicer s tradicionalno slo-
vensko pesmijo in plesom.  Tradici-
onalna slovenska glasba in ples sta 
bila v ospredju tudi pri predstavitvi 
prvošolcev in drugošolcev kot tudi 
četrtošolcev. Petošolci so izvedli 
svojo glasbeno točko s harmoniko 
in nekaterimi drugimi zanimivimi 
inštrumenti. Šestošolci so nam po-
vedali nekaj zanimivosti o lükarjih 
iz Dornave in nam predstavili, kaj 
vse so doživeli na Čüšekovi domači-
ji. Osmošolci so nam predstavili obi-
čaj vincencovanja, devetošolci pa so 
nam zaupali, kako so sestavili klopo-
tec ter nam povedali več o trgatvi in 
martinovanju. Slišali smo tudi nekaj 
zanimivih literarnih prispevkov, ki 
so nastali na kulturnem dnevu.
Za zaključek prireditve pa je znova 
poskrbel naš pevski zbor.

pri posameznih kategorijah. Nato pa 
je po večerji sledil disco na ladji. Ob 
23. uri smo se vrnili v hostel, kjer ni-
smo hitro zaspali, saj je to bil naš za-
dnji dan. Zadnji večer oz. že del noči 
smo preživeli v družbi Makedoncev, 
s katerimi smo se že zelo hitro ujeli 
ter se lepo razumeli. V soboto, 3. ok-
tobra, je potekal naš četrti in zadnji 
dan. Nastopil je čas razglasitve in 
podelitve priznanj za najboljše filme. 
Spet smo se vsi zbrali v kinu. Najprej 
smo zmagovalce razglasili mi, »otro-
ška žirija«, ter jim podelili priznanja. 
Svoje zmagovalce pa je razglasila tudi 
»odrasla« žirija, ki  jo je sestavljalo 
5 hrvaških režiserjev in igralcev, ki 
se s filmi srečujejo skoraj vsak dan. 
Moram priznati, da smo »otroška ži-
rija« svoje delo odlično opravili, saj 
razhajanj ni bilo veliko. Podeljeni sta 
tudi bili 2 nagradi za najbolj aktivna 
otroška žiranta. Sledilo je spet  kosilo 
na ladji, veliko fotografiranja, posla-
vljanja in odhod domov. Ob 18.30 
smo se vrnili s sončne Reke v  me-
gleni Ptuj. Otroški filmski festival je 
bil zelo zanimiv, poučen in zabaven. 
Zelo smo veseli, da smo bili del tega 
dogajanja ter da smo lahko predsta-



7Olgica in mi, februar 2016

Olgica poroča
TEDEN OTROKA
Monja Sabotin in Maša Travnikar  
Preac, 8. a

Na pobudo UNICEF-a in Zdru-
ženih narodov praznujemo teden 
otroka že od leta 1956. Z njim že-
limo opozoriti na pravice otrok po 
vsem svetu.
Kot vsako leto smo ga na naši šoli 
obeležili tudi letos. V tednu od 5. 
do 12. oktobra so se učenci lahko 
udeležili različnih zabavnih aktiv-
nosti. Tako so lahko ustvarjali raz-
lične izdelke  iz jesenskih plodov ter 
številnih drugih materialov, plesali 
prav poseben ples »bounce«, se za-
bavali ob igranju igric v računalni-
ški učilnici in uživali v ogledu filma. 
Posladkali so se tudi z odličnimi ku-
hanimi kostanji.
Ob že prej omenjenih dejavnostih 
pa smo teden otroka obeležili tudi z 
nekaterimi zabavnimi dejavnostmi 
v okviru pouka.

ti koreografijo za nas in kasneje še 
enako koreografijo za robota. Po 
odmoru smo začele izdelovati oble-
ke za nastop, bile so narejene iz belih 
trakov in majhnih lučk. Pri izdela-
vi smo se zelo zabavale. Po izdelavi 
oblek smo še ponovile točko, nato 
pa smo bile pripravljene za nastop. 
Nastopale smo pred vsemi, ki so se 
udeležili te super delavnice.
Čeprav naša točka ni šla kot po ma-
slu, je bila dobra. Robota smo nato 
oddale in bile žalostne, da je že ko-
nec. Za nas je bil to zelo zanimiv 
in zabaven dan, saj smo se veliko 
naučile. Na delavnici smo osvojile 
programiranje robota in to znanje 
bomo z veseljem naprej delile z na-
šimi sošolci.

RAZSTAVA MINERA-
LOV IN FOSILOV
Tristan Merc in Nejc Rozman, 4. b

V ponedeljek, 12. oktobra 2015, smo 
si na naši šoli lahko ogledali geolo-
ško razstavo z naslovom “Skrivno-
stni svet mineralov in fosilov”, ki jo 
je pripravil Botanični vrt TAL 2000.
Ko smo vstopili v učilnico, smo se-
dli, gospod Roman Hergan pa nam 
je pokazal minerale in fosile. Razlo-
žil nam je, kaj so fosili. Po predstavi-
tvi, ki je bila zelo zanimiva, nam je 
pokazal, kako prepoznamo minera-
le. Videli smo različne kamnine, kot 
so magnetit, tigrovo oko, selenit in 
veliko drugih. Videli smo tudi fosi-
le, in sicer zobe morskih psov, med 
katerimi je bil najbolj zanimiv zob 
megalodona. Po predstavitvi smo si 
razstavljene minerale in fosile lah-
ko  še  sami ogledali in tudi kupili. 
Bilo je zelo zanimivo.

nju. Ob koncu so se vsi učenci znova 
sestali v šolski telovadnici, kjer so 
predstavili izdelke in zgodbice, ki so 
jih ustvarili. Učenci so nama pove-
dali, da so na kulturnem dnevu zelo 
uživali in da jim je bila še posebej 
všeč lutkovna predstava.

DELAVNICA »LEGO 
MINDSTORMS«
Vita Koren, 6. a

V petek, 9. oktobra 2015, smo se tri 
šestošolke (Vita Koren, Naja Fridl in 
Lucija Dimovski Ivanuš) udeležile 
delavnice Lego Mindstorms. Delav-
nica, katere glavna tema je bila ro-
botika, je potekala v prostorih Kibla 
portala v Mariboru. Naša mentorica 
je bila ga. Vida Lačen. Delavnice so 
se udeležili tudi učenci nekaterih 
drugih slovenskih šol.
V prvem delu delavnice smo osvo-
jile konstruiranje in programiranje 
robota. To je izgledalo tako, da smo 
dobile že narejenega robota, ki smo 
ga preko kabla povezale z računal-
nikom. Na računalniku je bil name-
ščen poseben program, ki smo se ga 
ob pomoči učiteljev naučile upora-
bljati. Na robota smo naložile pro-
gram za njegovo gibanje, ki smo ga 
sestavile same. Robot se je premikal 
gor, dol, levo, desno in delal obrate. 
Malo smo se poigrale s programira-
njem, nato pa smo začele sestavlja-

KULTURNI DAN ZA 
UČENCE OD 1. DO 3. 
RAZREDA
Ina Gajzer in Žiga Godicelj, 9. b

V četrtek, 8. oktobra 2015, so imeli 
učenci od 1. do 3. razreda kulturni 
dan. Najprej so si ogledali  Pravljič-
no predstavo  z lutkami v izvedbi 
Mavričnega gledališča. Po predstavi 
so se o njej najprej pogovorili, nato 
pa so se lotili izdelovanja izdelkov. 
Učencem se je pridružila ga. Jana 
Stržinar, avtorica predstave, ki jim 
je tudi sama pomagala pri ustvarja-



OTROCI POJEJO  
SLOVENSKE PESMI
Tjaša Cebek, 9. b

V četrtek, 22. oktobra 2015, je v špor-
tni dvorani OŠ Ljudski vrt potekala 
prireditev  Otroci pojejo slovenske 
pesmi in se veselijo. Za razliko od 
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ŠOLA V NARAVI 
Lina Horvat, 5. a

V ponedeljek, 19. oktobra 2015,  smo 
se učenke in učenci 5. razreda odpravi-
li v letno šolo v naravi v Krajnsko goro. 
Ko smo prispeli, smo najprej imeli ko-
silo. Po kosilu smo odšli v svoje sobe, 
nato pa smo se razdelili v dve skupini. 
Prva skupina je odšla veslat na jeze-
ro Jasna, druga skupina pa razisko-
vat naravo. Zelo smo se zabavali! Ko 
smo se vrnili, smo  znova odšli v svoje 
sobe, da razpakiramo svoje stvari. Ta-
krat smo tudi izvedeli, da se bo sobe 
ocenjevalo. Naslednji dan smo zjutraj 
imeli telovadbo, potem pa zajtrk. Po 
zajtrku je prva skupina odšla do Ze-
lencev, druga pa je raziskovala živali 
in rastline pri jezeru Jasna. Sledilo je 
kosilo, kjer smo  izvedeli, da morajo 
učenke in učenci iz vsake sobe pripra-
viti točko, s katero se bodo predstavili 
v četrtek. Po kosilu smo vse do večerje 
uživali na igrišču. V sredo smo pojedli 
zajtrk, se najprej odpravili na razisko-
vanje, nato pa z avtobusom na Plani-
co, kjer smo si ogledali trening skakal-
cev. Nekateri skakalci so nam celo dali 
avtograme. Ko smo se vrnili, smo do 
večerje vadili za nastop. Naslednji dan 
smo se zjutraj dobro najedli, saj nas je 
čakal naporen dan. Nekateri smo od-
šli veslat na jezero Jasna, drugi pa so 
raziskovali gozd. Čas je hitro minil in 
že je sledil družabni večer z učenci iz 
OŠ Podčetrtka. Zelo smo se zabavali 
in tudi plesali smo. 
Zadnji dan smo po zajtrku  že paki-
rali, nato pa  odšli še na zadnji izlet. 
Po kosilu smo se poslovili ter se od-
pravili domov. Te šole v naravi ne 
bomo pozabili!

preteklega leta so tokrat na skupni 
prireditvi nastopili predstavniki vseh 
ptujskih šol, in sicer po trije iz katego-
rije od 1. do 5. razreda in trije iz kate-
gorije  od 6. do 9. razreda.  Našo šolo 
so v kategoriji od 1. do 5. razreda za-
stopale Zaja Postružnik, 2. b, Emma 
Sartor, 3. a, in Neja Gajzer, 3. b.
Zaja se je predstavila s pesmijo Nine 
Pušlar – Ta svet ne zna živet, Emma 
je zapela Alyino Mojo pesem, Neja pa 
nam je zapela pesem Poišči me sreč-
no,  ki jo sicer prepeva  zmagovalka 
slovenskega X-factorja Demetra Ma-
lalan. Vsa tri dekleta so odpela odlič-
no, a v polfinale se je lahko na žalost 
uvrstila le ena. To je uspelo Emmi.
V kategoriji od 6. do 9. razreda so nas 
zastopale Naja Fridl, 6. a, Kaja Rutar, 
8. b, in Nina Fridl, 9. b. Naja je zape-
la pesem Zbudi se, s katero nas je na 
izboru za pesem Evrovizije leta 1997 
zastopala Tanja Ribič, Kaja je izbrala 
pesem Svet je tvoj, ki jo prepeva Nina 
Pušlar, Nina pa nam je zapela  Med 
iskrenimi ljudmi  Majde Sepe.  Vse 
tri so bile naravnost fantastične, a se 
je v polfinale lahko uvrstila le ena, to 
je Naja.

SIMBIOZA GIBA
Marko Lenart, 4. a

V petek, 23. oktobra 2015, smo se z 
našimi babicami in dedki odpravi-
li na pohod do Term Ptuj in nazaj. 
Med potjo smo se pogovarjali in se 
smejali. Ustavili smo se pri kavar-
ni in si odpočili. Ko smo prišli do 
Term, smo naredili skupinske foto-
grafije. Nato smo odšli nazaj do šole, 
kamor smo prispeli okrog dvanaj-
ste ure. Poslovili smo se od babic in 
dedkov. Preživeli smo zelo lep do-
poldan.

ŠPORTNI DAN
Anže Hameršak in Nino Kekec, 7. b

V četrtek, 22. oktobra 2015, smo 
imeli vsi učenci naše šole športni 
dan. Tako kot v preteklih letih, smo 
se tudi letos odpravili na pohod po 
haloški planinski poti. Naši najmlaj-
ši, to so učenci 1. in 2. razreda, so 
prehodili del haloške planinske poti 
med Zavrčem in Borlom, učenci 3. 
in 4. razreda pa del med Vidmom in 
Podlehnikom. Naši petošolci se niso 
odpravili na pohod po haloški pla-
ninski poti, ampak so športni dan iz-
vedli v Kranjski Gori, kjer so uživa-
li v šoli v naravi. Učenci 6. razreda so 
tako morali prehoditi pot med Nara-
pljem in Doklecami sami, tj. brez 5. 
razreda. Mi, sedmošolci, smo skupaj 
z učenci 8. razreda prehodili pot med 
Podlehnikom in Popovci, medtem 
ko so se naši najstarejši učenci podali 
na najzahtevnejšo pot, to je na Do-
načko goro.  Lepo vreme je poskrbe-
lo, da smo se imeli odlično in da se 
bomo tega dne še dolgo spominjali.



Učenke in učenci 5. a so izdelovali 
hotel za žuželke, namizne dekoracije 
in svečnike iz naravnih materialov 
ter sovice iz lesa. V 5. b  so izdelovali 
torbice iz odpadnega tekstila.
Učenci 6. a razreda so izdelovali da-
rilne vrečke iz časopisnega papirja, 
zapestnice iz odpadnega usnja ter 
obleke iz odpadnih materialov.  6. 
b je izdeloval posodice za bonbone, 
okraske za novoletno jelko ter oble-
ko iz odpadnih materialov.
V 7. a so izdelovali košarice in okra-
ske iz plastenk in kartonastih tulcev, 
v 7. b pa so bili modno obarvani, saj 
so izdelovali torbice iz kartonastih 
tulcev in plastičnih zamaškov.
Osmošolci so izdelovali okraske za 
novoletno jelko iz slamic, papir-
ja, koruze, fižola, barvali so okvirje 
ter izdelovali okraske iz keramične 
mase oz. kita.
Sladkosnedi v 9. a razredu so se  
preizkusili v kuhanju marmelade, 
peki palačink in v izdelovanju oble-
ke, 9. b pa smo izdelovali obeske iz 
odpadnega usnja ter kreirali obleko 
iz odpadnega materiala.
Izdelki, ki smo jih učenci izdelali, so 
bili  namenjeni prodaji na božično-
-novoletnem bazarju, z oblekami pa 
smo se  predstavili na modni reviji, 
ki je potekala ob dnevu šole.
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2. ŠPORTNI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO 9. 
RAZREDA
Tjaša Cebek in Nika Šoštarič, 9. b

V torek, 10. novembra 2015, smo 
imeli učenci od 6. do 9. razreda 2. 
športni dan.
Udeležili smo se različnih vsebin. 
Učenci 6. razreda so se v Termah 
Ptuj preverili v znanju plavanja. Po-
novili so vse tehnike plavanja ter se 
na koncu preizkusili s testom, kjer so 
lahko dosegli zlato, srebrno ali bro-
nasto priznanje. Sedmošolci so se 
preizkusili v kegljanju v kegljaškem 
klubu Ptuj, nato pa še v tenisu, in 
sicer v Termah Ptuj. Učenci 8. in 9. 
razreda smo se pomerili v bowlingu. 
Osmošolci so še nato preizkusili bo-
ksarske spretnosti v “Gymu” Dejana 
Zavca, devetošolci pa smo se pošte-
no prepotili na različnih napravah v 
fitnes studiu Fit2000. Vsi učenci, ki 
so to želeli, pa so se lahko udeležili 
pohoda po okolici Ptuja.
Tudi ta športni dan je privabil na-
smeh na obraze učencev in to ne le 
zaradi lepega in s soncem obsijane-
ga dne, temveč tudi zaradi zanimi-
vih rekreativnih dejavnosti.

PREDAJA OBLAČIL 
RDEČEMU KRIŽU
Luka Hodnik in Alen Benko, 6. b

V začetku novembra smo se na naši 
šoli odločili, da bomo pričeli z akci-
jo zbiranja toplih oblačil, obutve in 
igrač za otroke prebežnikov. S to ak-
cijo smo jim želeli vsaj malo olajšati 
stisko, v kateri so se znašli, in poskr-
beti, da bi bil njihov prehod ali biva-
nje v begunskih centrih vsaj malo laž-
ji. Akcija je bila zelo uspešna, saj smo 
zbrali veliko oblačil, obutve in igrač.
V ponedeljek, 16. novembra 2015, 
smo trije učenci, in sicer Luka Ho-
dnik, Alen in Timi Benko, skupaj s 
socialno delavko, go. Anito Peklar 
Selinšek, in učiteljico, go. Vido La-
čen, na Rdeči križ   Slovenije odnesli 
zbrane stvari. Tam smo jih izročili ge. 
Marjani Cafuta, ki se nam je za naš 
prispevek zahvalila in obljubila, da bo 
poskrbela, da jih bodo prejeli res tisti 
otroci, ki so pomoči potrebni.

1. TEHNIŠKI DAN ZA 
UČENCE OD 4. DO 9. 
RAZREDA
Tjaša Cebek in Nika Šoštarič, 9. b

V sredo, 11. novembra 2015, smo 
imeli 1. tehniški dan učenci od 4. do 
9. razreda, na katerem smo v delavni-
cah izdelovali vrsto različnih izdelkov.
Četrtošolci so preizkusili svojo 
ustvarjalnost in ročne spretnosti v 
izdelavi novoletnih aranžmajev in 
okraskov iz lesa.



PREDAJA HRANE ZA 
ŽIVALI
Monja Sabotin in Maša Travnikar Pre-
ac, 8. a

Da smo na Olgici solidarni, smo do-
kazali že s številnimi akcijami, kot so 
zbiranje odpadnega papirja, plastič-
nih zamaškov, igrač, slikanic, oblačil 
in nenazadnje tudi z zbiranjem hra-
ne za živali. Ob svetovnem dnevu 
živali, ki ga praznujemo 4. oktobra, 
smo tako v okviru dejavnosti šolske 
skupnosti pričeli z akcijo zbiranja 
hrane za živali.
V nekaj več kot mesecu dni se je na-
bralo kar veliko hrane, zato  smo v 
ponedeljek, 16. novembra, na obisk 
povabili go. Kristino Pšajd, vodjo 
Društva proti mučenju živali Ptuj, 
da ji zbrano hrano tudi predamo.
Predstavniki šolske skupnosti so se 
zbrali v šolski jedilnici, kjer nas je 
vse pozdravila učenka 8. razreda, 
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MIHČEV FESTIVAL
Jakob Val Mogu in Jure Tomašič, 5. b

V ponedeljek, 16. novembra 2015, 
se je v Narodnem domu odvijal za-
ključek Mihčevega festivala 2015. 
Letos smo za kulturni program po-
skrbeli učenke in učenci naše šole. 
Nastopali smo učenci prvega, tretje-
ga in petega razreda, ki smo se pred-
stavili s petjem, plesom in igranjem 
na harmoniko.
Na zaključku so podelili tudi poseb-
na priznanja mladim ustvarjalcem, 
ki so se udeležili Mihčevega festivala 
2015, ter predstavili Zbornik likov-
nih in literarnih del.
Ob koncu so nas pogostili z jabolč-
nim sokom, jabolki in domačimi 
slaniki.
Večer je bil zelo zabaven!

bo hrana, ki ste jo podarili, prišla v 
prave »tačke«.

NARAVOSLOVNI 
DAN IN TRADICIO-
NALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK
Ina Gajzer in Tjaša Cebek, 9. b

V petek, 20. novembra 2015, smo 
imeli vsi učenci naše šole naravo-
slovni dan, na katerem smo se lotili 
različnih dejavnosti.
Učenci od 1. do 3. razreda so dan za-
čeli z obiskom čebelarja ter pogovo-
rom o tradicionalnem slovenskem 
zajtrku in njegovi sestavi. Zaključili 
so ga z razstavo izdelkov, ki so jih 
izdelali. Izdelovali so čebelice iz raz-
ličnih materialov, in sicer prvošolci 
iz plastelina, drugošolci iz kartona-
stih tulcev in celofana, tretješolci pa 
iz orehovih lupin.
Učenci 4. in 5. razreda so prav tako 
pričeli naravoslovni dan z obiskom 
čebelarja. Na obisk so namreč po-
vabili predsednika Čebelarskega 
društva Ptuj,  g. Vrtiča. Pripravili so 
tudi domače maslo, pri čemer jim je 
pomagala ga. Lenart. Pogovarjali so 
se še o lokalno pridelani hrani, po-
menu kmetijstva ter o živilih za zaj-
trk in še o čebelarstvu. Naravoslovni 
dan so zaključili s pripravo jabolčne 
čežane.
Učenci šestega razreda so se udele-

Sara, nato pa nas je nagovorila še 
ravnateljica  ga. Helena Ocvirk.
Nekaj besed je spregovorila tudi ga. 
Pšajd, ki nam je povedala več o Dru-
štvu proti mučenju živali Ptuj, ki 
uradno deluje že od 15. julija 2002. 
Zaupala nam je, da so bili začetki ob 
ustanovitvi društva nekoliko težji, 
a so sčasoma ob pomoči   njihovih 
članov in drugih ljubiteljev živali, 
veterinarske bolnice Ptuj, polici-
stov, Mestne občine Ptuj ter števil-
nih drugih uspeli doseči zastavljene 
cilje. V času delovanja so dosegli 
mnogo ciljev, ne samo, da so poma-
gali več kot 150 živalim, preprečili 
so tudi (pre)številna mučenja živali. 
Trenutno imajo v oskrbi 26 mačk, 5 
psov ter 2 papigi.  Ker na Ptuju ni-
mamo svojega zavetišča, morajo za-
nje poskrbeti kar doma.
Društvu kljub pomoči primanjkuje 
sredstev, zato so izvedli že številne 
akcije. Ena od teh je v decembru, in 
sicer prodaja koledarjev.
Ga. Pšajd je še dodala, da so zelo ve-
seli vseh novih članov, zato je vse, ki 
bi to želeli, povabila, da se jim pri-
družijo. Vsem vam, ki ste sodelovali 
pri naši akciji zbiranja hrane, pa se 
je iskreno zahvalila in zagotovila, da 
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žili delavnice o zdravi prehrani, vo-
dila jo je  ga. Šmigoc. Ogledali so si 
tudi proizvodnjo Pekarne Ptuj.
Sedmošolci so izvedli delavnice o 
odraščanju ob pomoči ge. Peklar Se-
linšek in ge. Markovič, ogledali pa 
so si tudi poučni film o odraščanju 
in se nato o njem še pogovorili.
Delavnica za učence osmega ra-
zreda, ki sta jo izvedli predstavnici 
CSD, je vključevala pogovore o od-
raščanju in aidsu.  Prisluhnili so tudi 
predavanju o spolni vzgoji pod vod-
stvom dr. Kolarjeve.
Devetošolci smo izvedli delavnico 
o zasvojenosti ter si ogledali poučni 
film o zasvojenosti z drogami in nje-
nih posledicah.
Ta naravoslovni dan pa je bil pose-
ben tudi zato, ker smo bili vsi učenci 
in delavci šole del vseslovenskega 
projekta, in sicer slovenskega tradi-
cionalnega zajtrka, s katerim se uči-
mo pomena lokalne samooskrbe, 
domače pridelave in predelave. Tako 
so nam ta dan še posebej teknili do-
mači kruh, med, mleko in orehi.

MUZIKAL »ALICA V 
ČUDEŽNI DEŽELI«
Lucija Dimovski Ivanuš in Naja Fridl, 6. a

V petek, 20. novembra 2015, smo se 
ob 16.45  zbrali na parkirišču pod 
gradom, od koder smo se odpravili 
na II. Gimnazijo Maribor, kjer smo 
si ogledali muzikal »Alica v Čudežni 
deželi«.  Muzikal, ki ima dve dejanji 
in je v celoti v angleščini, so člani 
gledališke skupine English Student 
Theatre letos uprizorili prvič. 
Znano zgodbo je pred 150 leti na-
pisal britanski pisatelj Lewis Caroll 
in govori o deklici Alice, ki jo beli 
zajček zvabi v Čudežno deželo. Tam 
se sreča s številnimi živalmi, bitji 
in predmeti, ki imajo človeške la-
stnosti. Vsem pa je skupno to, da so 
malce »prismuknjeni«. Fantazijska 
zgodba, ki je polna humorja, bese-
dnih iger in življenjskih vprašanj, 
je prepletena z znanimi rock‘n‘roll 

uspešnicami.
Dve uri sta minili kot bi mignil in ob 
koncu smo si bili edini: muzikal je 
bil fantastičen. 

IGRIVA KOŠARKA
Jakob Val Mogu in Jure Tomašič, 5. b

V torek, 24. novembra 2015, je bilo 
še posebej zabavno. Obiskali so nas 
predstavniki Košarkarske zveze 
Slovenije in nam predstavili igrivo 
košarko. Pripravili so tri različne 
poligone. Na prvem poligonu smo 
se pomerili učenci 4. in 5. razreda. 
Najprej so nam pokazali, kako »pre-
magati« poligon, nato pa smo se 
preizkusili še sami. Bilo je zelo za-
bavno in čas je minil kot bi mignil.

DELAVNICE S STARŠI
Luka Hodnik, 6. b

Tudi v tem šolskem letu smo pred 
dnevom šole pripravili popoldanske 
delavnice s starši. Tako smo se  ne-
kateri učenci 26. novembra 2015 ob 
17. uri skupaj s svojimi starši zbrali 
v šolski jedilnici, kjer je bilo že vse 
nared za izdelavo različnih izdelkov. 
Izdelovali smo novoletne venčke in 
aranžmaje, eko oblačila, čebelice 
iz orehov in okraske iz volne. Naši 
najmlajši učenci so se lotili izdela-
ve smrečic iz odpadnega materiala. 
Čas je hitro minil in ob koncu delav-
nic je bilo videti veliko ustvarjalnih 
izdelkov. Vse izdelke smo namenili 
za novoletni bazar. 

PRIŽIG MESTNIH 
LUČI
Jakob Val Mogu in Jure Tomašič, 5. b

V torek, 1. decembra 2015, smo se 
tudi učenci naše šole udeležili zdaj 
že tradicionalnega prižiga mestnih 
luči. Na prireditvi so peli  pevski 
zbori vseh ptujskih osnovnih šol. 
Prišla sta tudi dedek Mraz in teta 
Zima, ki sta nam, otrokom, razde-
lila bonbone. Skupaj z njima smo 
nato odštevali in prižgali vse mestne 
lučke. 
Bilo je zelo lepo, samo sneg je še 
manjkal.

PRIREDITEV OB 
DNEVU ŠOLE
Sanja Kopše, 7. b

V sredo, 2. decembra 2015, smo s 
prireditvijo OLGICA EKO FASHI-
ON DESIGN obeležili dan šole. Ob 
18. uri so se v nabito polni šolski 
telovadnici za nekaj trenutkov uga-
snile luči in prireditev se je pričela. 
Po uvodnem pozdravu Bora, ki je 
prireditev vodil, so nas nagovorili 
naša ravnateljica, ga. Helena Ocvirk, 
podžupan mestne občine Ptuj, g. 
Gorazd Orešek, g. Andrej Pristovnik 
z Direktorata za okolje, s sektorja za 
odpadke na Ministrstvu za okolje in 
prostor ter ga. Sanja Prelogović, rav-
nateljica pobratene šole Đuro Ester 
iz Koprivnice na Hrvaškem.
Po nagovorih je Bor znova prevzel 
mikrofon in napovedal spektaku-



PRAZNIČNE  
DELAVNICE V DOMU  
UPOKOJENCEV
Maša Sarić, 8. b

V mesecu decembru smo kar dva-
krat obiskali Dom upokojencev Ptuj. 
Prvič v sredo, 9. decembra, nato pa 
še v torek, 15. decembra 2015.
V torek smo krasili smrečice po 
različnih sobah, pri čemer so nam 
pomagali stanovalci doma. Ko smo 
smrečice okrasili, smo še skupaj za-
peli nekaj pesmi, nato pa se odpra-
vili do stanovalcev v sosednji sobi. 
Po končanem delu so nas pogostili 
s piškoti in sokom, nato pa smo se 
odpravili nazaj v šolo.
V sredo pa smo se pridružili sta-
novalcem na prazničnih delavni-
cah. Skupaj smo izdelovali okraske, 
kvačkali, se z varovanci doma pogo-

larno modno revijo, katere rdeča nit 
so bile EKO obleke iz odpadnih in 
zavrženih materialov. Večino oblek 
smo izdelali učenci ob pomoči naših 
mentorjev v okviru tehniških dni 
in drugih dejavnosti na šoli, veliko 
pa so jih izdelali tudi učenci doma 
ob pomoči svojih staršev ter starih 
staršev. Vse obleke pa so imele ne-
kaj skupnega – bile so spektakular-
ne. Naše manekenke in manekeni so 
jih predstavili v kar šestih izhodih. 
Tako smo videli: obleke iz odpadnih 
vrečk, papirja, plastike, blaga, kom-
binacije plastike in papirja ter na 
koncu še večerne obleke. Po vsakem 
izhodu je voditelj Bor za strokovno 
mnenje povprašal tudi modnega 
kritika Dolče Matkota.
Za vmesne točke med izhodi so po-
skrbele plesalke iz 5. in 6. razreda, 
naši drugošolci – reperji ter Kaja, 
Emma in Naja, ki so nam zapele pe-
smi, s katerimi so se predstavile na 
letošnji prireditvi Otroci pojejo slo-
venske pesmi in se veselijo.
Za medijsko pokritost smo seve-
da skrbeli mi – šolski novinarji, ki 
lahko potrdimo, da je bila prireditev 
zares spektakularna in nam bo vsem 
ostala še dolgo v lepem spominu.

PRIREDITEV OB 
MEDNARODNEM 
DNEVU INVALIDOV
Jakob Val Mogu in Jure Tomašič, 5. b

3. december je mednarodni dan inva-
lidov, ki ga vsako leto s posebno pri-
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reditvijo obeležimo tudi na naši šoli. 
Tako smo se letos, v ponedeljek, 7. 
decembra 2015, ob 8.30 zbrali v šol-
ski telovadnici. Obiskal nas je Boris 
Šmigoc, ki ima cerebralno paralizo. 
Predstavil nam je svoje življenje. Po-
vedal nam je, da se je šolal v CIRIUS-
-u Kamnik (tj. Center za izobraževa-
nje, rehabilitacijo in usposabljanje), 
kasneje pa diplomiral iz ekonomije. 
Dodal je, da sta bila njegova najljubša 
dneva v življenju, ko je zapustil CI-
RIUS in ko je diplomiral. Opravil je 
tudi vozniški izpit za avto. Povedal je 
tudi, da rad kolesari in plava ter po-
gosto obišče različne športne kampe. 
Je tudi strasten športni navdušenec, 
zato je reden gost na različnih tek-
mah in športnih tekmovanjih.
Naučili smo se, da invalidnost ni 
nujno ovira in da  lahko kljub temu 
dosežeš izredno veliko. Borisu je to 
zagotovo uspelo.

šoli v naravi. Ko smo prispeli do na-
ših sob v kompleksu Jelka, smo naj-
prej odložili  prtljago, smuči in smu-
čarske čevlje. Ko smo to uredili, smo 
se odpravili na kosilo, takoj zatem pa 
na smučišče. Razdelili smo se v tri 
skupine, in sicer skupino A, B in C ter 
začeli smučati. Po smučanju smo šli 
na večerjo, nato pa se odpravili spat. 
Drugi dan smo se zbudili ob 8.00 in 
se odpravili na zajtrk, nato pa znova 
smučat. Po smučanju smo se odpra-
vili na kosilo,  nato smo se preoblekli, 
vzeli športno opremo ter se odpravili 
v telovadnico. Po telovadbi nas je ča-
kala večerja in spanje. Tretji dan je bil 
zelo podoben drugemu, le da smo to-
krat   šli na kopanje. Četrti dan smo 
imeli poslovilno zabavo, kjer smo se 
pomerili v plesanju. Peti dan smo 
bili kar malo žalostni, saj smo morali 
spakirati stvari, nato pa smo se z av-
tobusom odpeljali proti domu. 

ZIMSKA ŠOLA  
V NARAVI
Jan Miklošič, 6. a

V ponedeljek, 7. decembra 2015, smo 
se z avtobusom odpravili na Roglo, 
kjer smo preživeli pet dni v zimski 



KAKO RAVNATI, ČE 
SE POŠKODUJEŠ
Tristan Merc in Kajetan Kelnerič, 4. b

V torek, 22. decembra 2015, nas je 
četrtošolce obiskala medicinska se-
stra. Povedala nam je, kako pomaga-
ti človeku v težavah. Imeli smo tudi 
3 različne predstavitve. V prvi smo 
videli, kako pomagati človeku, ki je 
padel z drevesa. V drugi smo vide-
li, kako ravnati, če si sam doma in 
se poškoduješ (npr. si zlomiš roko). 
Na koncu pa smo se še naučili, kako 
ravnati, če se urežemo. Naučili smo 
se veliko novega.

DRSANJE NA  
MESTNI TRŽNICI
Nejc Rozman, 4. b

V sredo, 16. decembra 2015, smo 
se odpravili na drsališče na mestno 
tržnico. Najprej smo si izposodili 
drsalke, nato pa pohiteli na drsali-
šče. Bilo je kar spolzko in veliko nas 
je kar nekajkrat padlo, a se nam ni 
zgodilo nič  hudega.
Na drsališču smo zelo uživali, zato 
nam je čas še prehitro minil. Dr-
sanje je bila tema naših pogovorov 
tudi na poti v šolo.

varjali, peli in se zabavali. Tudi to-
krat so nas pred odhodom v šolo še 
posebej pogostili.
Bilo je zelo zanimivo in veseli smo, 
da smo lahko razveselili stanovalce 
Doma upokojencev Ptuj.

brez omejitev. Barbara je članica Za-
voda Vozim kot tudi Zveze paraple-
gikov Slovenije in v Fiesi pomaga vo-
diti hotel za invalide. Povedala nam 
je tudi, da zelo veliko potuje, ima 
otroka in moža, ki je tudi invalid.

PRIREDITEV OB DNE-
VU SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI
Sanja Kopše, 7. b

Zadnji dan pouka pred novoletni-
mi počitnicami (tj. v četrtek, 24. 
decembra 2015) smo na naši šoli s 
prireditvijo obeležili dan samostoj-
nosti in enotnosti, ki ga praznujemo 
v spomin na plebiscit o osamosvo-
jitvi Slovenije, ki je potekal decem-
bra 1990. Na  plebiscitu so se naši 
državljani odločili, da naj bo Slove-
nija samostojna država. Prireditev je 
povezovalo več učencev, ki so nam 
povedali nekaj zanimivosti o naši 
domovini. Na prireditvi sta zapeli 
tudi Naja Fridl in Zaja Postružnik. 
Pred koncem prireditve smo naše 
najmlajše Olgičarje, tj. prvošolce, 
sprejeli v šolsko skupnost. Na kon-
cu prireditve nas je z lepimi beseda-
mi pozdravila še gospa ravnateljica, 
nato pa smo se vrnili v svoje učilni-
ce, kjer smo že nestrpno pričakovali 
devetošolce, ki so pripravili že tra-
dicionalni novoletni srečelov. Dan 
je zelo hitro minil, mi pa smo se z 
veseljem odpravili domov, saj so bile 
pred nami že dolgo pričakovane no-
voletne počitnice. 
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BILI SMO V KINU
Urh Šajtegel in Darma Fenos, 3. a

V torek, 22. decembra, smo imeli 
poseben dan. Zjutraj smo najprej 
imeli pouk. Pogovarjali smo se o 
prihajajočih praznikih. Po pouku 
smo odšli na malico. Po malici  smo 
učenci od 1. do 3. razreda odšli v 
kino, kjer smo si ogledali film Ga-
šper in Petra – Čudoviti božič. V fil-
mu je bilo veliko božičnega vzdušja. 
Po ogledu filma smo se vrnili v šolo. 
Film nam je bil zelo všeč, ker je bil 
zelo zanimiv. 

ŠE VEDNO VOZIM, 
VENDAR NE HODIM
Sanja Kopše, 7. b

V torek, 22. decembra 2015, sta nas 
v okviru projekta »Še vedno vozim, 
vendar ne hodim« obiskala g. Franc 
Kozel in ga. Barbara Slaček. Ga. Bar-
bara je leta 1999 doživela prometno 
nesrečo, po kateri je obstala na  in-
validskem vozičku. S predstavitvijo 
nam je predstavila svoje življenje. 
Dokazala je, da lahko kljub invali-
dnosti živi svoje življenje skorajda 



2. TEHNIŠKI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO 9. 
RAZREDA
Matija Mršek in Nika Šoštarič, 9. b

V ponedeljek, 18. januarja  2016, je 
na naši šoli potekal 2. tehniški dan 
za učence od 6. do 9. razreda.
Učenci od 6. do 8. razreda so se ob 
8.20 zbrali v matičnih učilnicah, 
kjer so se najprej pogovorili o pustu 
in pustnih likih ter si ogledali kratek 
predstavitveni film. Nato so začeli z 
izdelavo pustnih izdelkov, in sicer 
kurentovih oči, obraznih mask ter 
pisanih verig.
Devetošolci smo tehniški dan priče-
li nekoliko  drugače. Prva polovica 
tehniškega dne je bila namreč name-
njena poklicni orientaciji. Na obisk 
smo povabili dve ptujski srednji šoli, 
in sicer Strojno šolo Ptuj ter Elektro 
in računalniško šolo Ptuj, ki sta se 
nam podrobneje predstavili. Nato 
smo se tudi mi pogovorili o pustnih 

običajih in šemah ter se pridružili 
pri izdelovanju pustnih izdelkov.

2. ŠPORTNI DAN ZA 
UČENCE OD 1. DO 3. 
RAZREDA
Emma Sartor, Darma Fenos in Zala Ra-
ušl, 3. a

V torek, 19. januarja 2016, smo imeli 
športni dan. V šolo smo prišli špor-
tno oblečeni.
Učenci od 1.  do  3. razreda smo se 
razdelili v skupine. Najprej smo se 
ogreli in nato pričeli s plesom. Ple-
sati so nas učile učiteljice Plesne šole 
Mambo. Učili smo se  plesati različne 
plese. V odmoru smo odšli na mali-
co, nato smo nadaljevali s plesom. 
Ko smo se naučili plesati, smo se 
dobili v veliki telovadnici. Tam smo 
pokazali, kaj smo se naučili. Naza-
dnje smo vsi razredi skupaj zaplesali.
Športni dan nam je bil zelo všeč, 
zanimiv je bil  in zabaven. Bili smo 
zelo navdušeni.
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ŠOLSKI PARLAMENT
Neja Veit, 8. a

V sredo, 13. januarja 2016, smo na 
šoli organizirali šolski parlament na 
temo  Pasti mladostništva. Povabili 
smo tudi goste, enega iz Centra za 
socialno delo Ptuj, g. Aleksandra 
Solovjeva, in enega iz Centra za in-
teresne dejavnosti, g. Aleksandra 
Kranerja. Našo razpravo sta spre-
mljali ga. Alenka Kandrič, varuhinja 
učenčevih pravic na OŠ Olge Me-
glič, in socialna delavka, ga. Anita 
Peklar Selinšek. Pogovor je moderi-
rala ga. Urška Vučak Markež. Medse 
smo povabili tudi ravnateljico šole, 
go. Heleno Ocvrk.
Sodelovali so učenci od 5. do 9. ra-
zreda, ki so predstavili svoje delo 
z  ur oddelčnih skupnosti, nato pa 
smo se pogovarjali o pasteh mlado-
stništva ter  zastavili nekaj vprašanj 
strokovnjakom.
Na začetku nas je  vse  pozdravil 
predsednik šolske skupnosti, Ma-
tej Šilak, za njim pa še gospa  rav-
nateljica in naša okrogla miza se je 
začela. Svoje delo in ugotovitve so 
predstavili predstavniki posame-
znih oddelčnih skupnosti in sledila 
je zanimiva razprava. Na koncu smo 
bili izbrani 4 predstavniki za občin-
ski parlament, in sicer Jure Kekec, 
Anej Podgorelec, Neja Veit in Matic 
Kramberger.
Mi smo se nato v četrtek, 21. janu-
arja 2016, z mentorico, go. Anito 
Peklar Selinšek, odpravili na 26. 
občinski  šolski parlament v CID, 
kjer so sodelovale ptujske šole – OŠ 
Mladika, OŠ Ljudski vrt, OŠ Graje-
na, OŠ Breg, OŠ Ljudevita Pivka in 
OŠ Olge Meglič. Na začetku smo se 
predstavili in se nato razdelili v 4 
skupine, v katerih smo se pomešali 
z drugimi šolami in izvedli skupin-
sko delo, nato pa je vsaka skupina na 
kratko predstavila svoje delo. Zatem 
je vsaka šola predstavila še svojo 
šolsko predstavitev, čemur je sledila 
kratka razprava.



je tudi letos začela na Potrčevi ulici, 
zaključili pa smo jo v Prešernovi 
ulici pri naši šoli. Pred mestno hišo 
smo se predstavili tudi s koreografi-
jo, ki smo jo pripravili. Po prihodu 
v šolo smo se posladkali s slastnimi 
pustnimi krofi, nato pa se odpravili 
domov.

PUSTNI TOREK
Šolski novinarji

Tudi letos je bil pustni torek na Ol-
gici norčav kot se zanj spodobi. Ob 
10. uri smo se namreč vsi učenci 
šole zbrali v šolski telovadnici, kjer 
smo si skupaj ogledali prireditev Ol-
gica Stars.  Na njej so nastopili šte-
vilni učenci in učenke, ki so nam 
predstavili svoje pevske in plesne 
sposobnosti. Vsakega nastopajo-
čega je publika nagradila z bučnim 
aplavzom. Za red so tokrat skrbeli 
kavboji, ki so na pustni torek nado-
mestili naše učitelje in učiteljice. Po 
prireditvi smo še vsi malo zaplesali, 
se fotografirali, nato pa se odpravili 
novim pustnim norčijam naproti.

PRAVLJIČNO SRCE
Tristan Merc, 4. b

V ponedeljek, 1. februarja 2016, 
smo si ogledali gledališko predsta-
vo Pravljično srce. Zgodba govori o 
dveh otrocih, ki si pripovedujeta o 
svojih težavah. Fantu je umrl oče, 
dekletu pa mama. Fant ne želi, da 
bi se mama poročila z drugim mo-
škim, dekle pa ne želi, da bi se poro-
čil njen oče. Veliko se pogovarjata o 
svojih težavah in življenju. Med po-
govarjanjem malo rišeta in se igrata. 
Dekle, ki praznuje rojstni dan, na 
zabavo povabi tudi fanta. Tudi tam 
se veliko pogovarjata in se na koncu 
sprijaznita s svojimi težavami. 

LITERARNI VEČER 
OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM  
PRAZNIKU
Nika Šoštarič, 9. b

Letos je 8. februarja minilo 167 let 
od smrti največjega slovenskega pe-
snika Franceta Prešerna. V sredo, 3. 
februarja, smo tako kot vsa leta do-
slej organizirali literarni večer, Pre-
šernu v spomin.  Najprej smo malo 
osvežili spomin, kako je poteka-
lo  pesnikovo življenje in kakšen je 
pomen  kulture. Na prireditvi so se 
predstavili vsi trije pevski zbori, in 
sicer cici, otroški ter mladinski zbor. 
Prav tako smo zaploskali  baletni 

točki, instrumentalni točki, manjka-
lo pa tudi ni deklamacij Prešernovih 
pesmi v slovenščini, angleščini in 
nemščini.
Ob kulturnem prazniku vsako leto 
izdamo tudi pesniško zbirko  Prvi 
koraki, v kateri so objavljene pesmi 
in likovna dela učencev od 1. do 9. 
razreda. Letos se je to zgodilo  že 
dvaindvajsetič.

PUSTNA POVORKA
Sanja Kopše, 7. b

V nedeljo, 7. februarja 2016, smo se 
nekateri učenci in učitelji naše šole 
skupaj z ravnateljico udeležili 56. 
mednarodne pustne in karneval-
ske povorke na Ptuju. V šoli smo se 
zbrali ob 11. uri. Najprej smo poje-
dli kosilo, nato pa smo oblekli naše 
pustne kostume in se odpravili na 
pot. Ker je bila tema letošnjega kar-
nevala Prebujanje pomladi, smo se 
našemili v fantazijske rože. Kostu-
me smo izdelali iz odpadnih mate-
rialov učenci sami ob pomoči učite-
ljev in nekaterih staršev. Povorka se 
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Tudi v prvi polovici šolskega leta 2015/16 smo se ude-
ležili številnih tekmovanj iz znanj, športnih tekmovanj, 
literarnih, likovnih in drugih natečajev. Ponujamo vam 
nekatere naše vidnejše uvrstitve.

TEKMOVANJA V ZNANJU 
Angleščina – 8. razred (mentorja: Vojko Jurgec, Kseni-
ja Kovačič Žižek)
19. 10. 2015 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Neja Veit, 8. a, Jure Kekec, Timi Valenčič, 8. b

Angleščina – 9. razred (mentorja: Vojko Jurgec, Kseni-
ja Kovačič Žižek)
19. 11. 2015 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje: 
Gabrijela Anžel, Veton Veliu, 9. a,  Tjaša Cebek, Teo Ci-
glar, Tine Čeh, 9. b
27. 1. 2016 – regijsko tekmovanje
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Tjaša Cebek, 9. b
Srebrno priznanje: Gabrijela Anžel, Veton Veliu, 9. a
Tjaši želimo obilo uspeha na državnem tekmovanju, ki 
bo 22. marca na OŠ Franja Malgaja v Šentjurju.

Astronomija (mentorica: Darja Šprah)
10. 12. 2015 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Maša Travnikar Preac, Bor Žarković Preac, 8. a, Anej 
Podgorelec, 8. b, Aldina Clarisa Ban, 9. a, Jaša Bojnec, 
Nika Šoštarič, 9. b
9. 1. 2016 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Anej Podgorelec, 8. b, Aldina Clarisa 
Ban, 9. a, Jaša Bojnec, 9. b

Biologija (mentorica: Slavica Marušek)
21. 10. 2015 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Daša Stanka Mogu, 9. a, Tjaša Cebek, Ina Gajzer, Matija 
Mršek, 9. b

Cankarjevo tekmovanje (mentorica: Renata Debeljak)
9. 12. 2015 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje: 
Sara Rosalia Gutschi, Monja Sabotin, 8. a, Aldina Clari-
sa Ban, Daša Stanka Mogu, 9. a, Nika Šoštarič, 9. b,  
21. 1. 2016 – regijsko tekmovanje
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 

Aldina Clarisa Ban, 9. a
Srebrno priznanje: Sara Rosalia Gutschi, Monja Sabo-
tin, 8. a
Aldini želimo obilo uspeha na državnem tekmovanju, 
ki bo 12. marca na OŠ Hoče.

Fizika (mentorica: Darja Šprah)
3. 2. 2015 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na področno tekmova-
nje: Maša Travnikar Preac, Neja Veit, Bor Žarkovič Pre-
ac, 8. a, Jure Kekec, Anej Podgorelec, Taša Rojko, 8. b, 
Urška Vrtačnik, 9. a, Ina Gajzer, 9. b

Kemija (mentorica: Darja Lipovec)
18. 1. 2016 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Matej Šilak, 9. b
Uvrstitev na državno tekmovanje: Monja Sabotin, 8. a
Mateju in Monji želimo obilo uspeha na državnem tek-
movanju, ki bo 2. aprila.

Logika (mentorica: Darja Šprah)
25. 9. 2015 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Vid Kozel, Andrej Majnik, 7. a, Matija Bojnec, Anže 
Hameršak, 7. b, Sara Rosalia Gutschi, 8. a, Gabrijela An-
žel, Aldina Clarisa Ban, 9. a, Jaša Bojnec, Teo Ciglar, Ina 
Gajzer, Nika Šoštarič, 9. b

Nemščina – 9. razred (mentorica: Tatjana Pungračič)
19. 11. 2015 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje: Ina Gajzer, 9. b

Razvedrilna matematika (mentor: Peter Majcen)
8. 10. 2015 - šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Luka Hodnik, 6. b
28. 11. 2015 - državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Luka Hodnik, 6. a

Tekmovanje iz znanja sladkorne bolezni (mentorica: 
Slavica Marušek)
16. 10. 2015 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Daša Stanka Mogu, 9. a, Tjaša Cebek, Ina Gajzer, 9. b

Olgica tekmuje
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ŠPORTNA TEKMOVANJA
Judo (mentor: Boštjan Kozel)
30. 1. 2016 – področno – Rene Kloar, 9. b, 1. mesto

Košarka (mentor: Dušan Lubaj)

Člani ekipe (starejši učenci): Tilen Kopitar, Blaž Kova-
čič, Vid Kozel, 7. a, Matija Bojnec, Nik Vrbnjak, 7. b, 
Tilen Rajh, 8. a, Jan Merc, Jaka Pšajd, 8. b, Jaša Bojnec, 
Teo Ciglar, Vid Derviši, Aljaž Kovačič, Žiga Lubaj, Miha 
Magdič, Matej Šilak, 9. b

20. 10. 2015 – medobčinsko – starejši učenci: 1. mesto 
1. 12. 2015 – področno – starejši učenci: 1. mesto
14. 1. 2016 – državno (četrtfinale) – starejši učenci: 2. 
mesto in uvrstitev v polfinale

Članice ekipe (starejše učenke): Nika Fridauer, Gaja 
Elena Stanovnik, Viktorija Svenšek, Neja Veit, Patricija 
Vindiš, 8. a, Taša Rojko, Klara Milošič, 8. b, Nina Fridl, 
Ina Gajzer, Tonja Šeruga, Nika Šoštarič, 9. b 

3. 11. 2015 – področno – starejše učenke: 4. mesto 

Rokomet (mentor: Boštjan Kozel)

Člani ekipe: Miha Godicelj, 6. a, Žiga Arnuš, Blaž Kova-
čič, Luka Osterc, 7. a, Matija Bojnec, 7. b, Bor Žarkovič 
Preac, 8. a, Jaka Pšajd, 8. b, Miha Nikl, 9. a, Teo Ciglar, 
Žiga Godicelj, Matija Mršek, 9. b
18. 11. 2015 – medobčinsko prvenstvo – starejši učenci: 
4. mesto

Nogomet (mentor: Boštjan Kozel)
Člani ekipe: Tilen Rajh, 8. a, Jan Merc, Tilen Vogrinec, 
8. b, Jaša Bojnec, Vid Derviši, Žiga Godicelj, Rene Klo-
ar, Miha Magdič, 9. b

11. 11. 2015 – medobčinsko prvenstvo – starejši učen-
ci: 3. mesto (v predtekmovalni skupini) oz. končno 15. 
mesto

NATEČAJI
V Pedagoški akciji Zveze delovnih invalidov, ki smo se 
je udeležili tudi v tem šolskem letu, smo se znova odlič-
no izkazali, saj je bilo veliko število naših učencev na-
grajenih s pisno zahvalo in knjižno nagrado ter njihovi 
prispevki objavljeni v Zborniku. 

Nagrajeni prispevki:
- Tim Benko, 1. b (mentorici: Alenka Štrafela,  
Janja Medvešek)
- Lucas Lan Brunček, 1. b (mentorici: A. Štrafela, J.  
Medvešek)
- Nina Hodnik, 1. b (mentorici: A. Štrafela, J.  Medvešek)
- Gal Kiar Žmavc, 1. b (mentorici: A. Štrafela, J.  Medvešek)
- Grega Markež, 1. b (mentorici: A. Štrafela, J.  Medvešek)
- Tiana Mlakar, 1. b (mentorici: A. Štrafela, J.  Medvešek)
- Enej Požun Krapež, 1. b (mentorici: A. Štrafela, J.  Medvešek)
- Eva Ritonja, 1. b (mentorici: A. Štrafela, J. Medvešek)
- Ammar Vertič, 1. b (mentorici: A. Štrafela, J.  Medvešek)
- Patrik Desku, 2. a (mentor: Darko Zupanc)
- Matjaž Alič, 3. a (mentorica: Barbara Majhenič)  
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- Urh Hameršak, 3. a (mentorica: Barbara Majhenič)  
- Staš Preac, 3. a (mentorica: Barbara Majhenič)  
- Brina Koštomaj, 4. a (mentor: Dejan Majcen)  
- Žaš Lorenčič, 4. b (mentorica: Marjeta Kosi)  
- Teja Sabotin, 4. b (mentorica: Marjeta Kosi)  
- Sara Desku, 5. b (mentorica: Simona Jakomini)  
- Ana Vindiš, 7. b (mentorica: Leonida Kralj)  
- Tea Berghaus Kosec, 8. a (mentorica: Leonida Kralj)  
- Sara Rosalia Gutschi, 8. a (mentorica: Renata Debe-
ljak)  
- Nika Fridauer, 8. a (mentorica: Leonida Kralj)  

Tudi v tem šolskem letu smo se udeležili prireditve 
Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v organi-
zaciji Radia Tednik Ptuj. Tokrat je prireditev potekala 
nekoliko drugače. 
Za razliko od preteklega leta, so tokrat na skupni pri-
reditvi, ki je potekala 22. oktobra 2015, nastopili pred-
stavniki vseh ptujskih šol, in sicer po trije iz kategorije 
1. do 5. razred in trije iz kategorije 6. do 9. razred.  Našo 
šolo so v kategoriji od 1. do 5. razreda zastopale Zaja 
Postružnik, 2. b, Emma Sartor, 3. a, in Neja Gajzer, 3. b.
Zaja se je predstavila s pesmijo Nine Pušlar – Ta svet ne 
zna živet, Emma je zapela Alyino Mojo pesem, Neja pa 
nam je zapela pesem Poišči me srečno, ki jo sicer prepe-
va zmagovalka slovenskega X-factorja Demetra Mala-
lan. Vsa tri dekleta so odpela odlično, a v polfinale se je 
lahko na žalost uvrstila le ena. To je uspelo Emmi.
V kategoriji od 6. do 9. razreda so nas zastopale Naja 
Fridl, 6. a, Kaja Rutar 8. b, in Nina Fridl, 9. b. Naja je za-
pela pesem Zbudi se, s katero nas je na izboru za pesem 
Evrovizije leta 1997 zastopala Tanja Ribič, Kaja Svet je 

tvoj, ki jo prepeva Nina Pušlar, Nina pa nam je zapela 
Med iskrenimi ljudmi Majde Sepe. Tudi one so bile vse 
tri naravnost fantastične, a se je v polfinale lahko uvrsti-
la le ena in to je Naja.
V polfinalu, ki je potekalo 17. decembra 2015 na OŠ 
Juršinci, je nastopila Naja Fridl, medtem ko se Emma 
zaradi drugih obveznosti polfinala ni mogla udeleži-
ti. Naja je svoje delo odlično opravila in četudi se ji ni 
uspelo uvrstiti v finale, smo bili vsi Olgičarji zelo zado-
voljni z njenim nastopom ter ponosni, da je našo Olgico 
tako lepo zastopala. Čestitamo!
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Olgica modelira
Pri predmetu zgodnje poučevanje računalništva v 6. razredu vsako leto s pomočjo programa za prostorsko mode-
liranje ustvarjamo najrazličnejše 3D modele, pri katerih lahko učenci izrazijo vso svojo ustvarjalnost. Tudi letos je 
nastalo veliko lepih izdelkov in nekaj le-teh vam predstavljamo tudi v našem šolskem glasilu.

Alen Benko, 6. b Anej Horvat, 6. b 

Dominik Fajt, 6. b Edison Palushaj, 6. a

Jure Gril, 6. a Jure Sluga, 6. b 

Luka Vrtič, 6. a Matija Friedl, 6. b 
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MY NEW BAND
Zarja Malovič, 6. a

Hi! I’m Zarja Malovič and I play in 
the band with my classmates Nika, 
Lucija, and Nina. It is called 3MD-
Music makes me dance. We got the 
inspiration for our band’s name 
in dance and music. We all love to 
dance and we all like to listen to mu-
sic. I’m the singer, Nika is the bass 
guitarist, Nina is the drummer and 
Lucija is the lead guitarist. We have 
practice on Mondays and Wednes-
days between six and eight pm and 
on Saturdays between four and six 
pm. We are all best friends. We play 
pop music. Our first appearance was 
at school and the next performance 
was at the show “Otroci pojejo slov-
enske pesmi”. Three years later, we 
attended the reality show “Slovenia’s 
Got Talent” and we won. We write 
our own music and our first song 
was “The Sunflower in the Rain”. 
The song “River” was our second 
song and we won “Slovenia’s Got 
Talent” with it. We needed lots of 
years to become a band. Now it’s go-
ing pretty well.  We are best friends 
and we support each other. I know 
that in a couple of years we are going 
to be famous.

MY HAPPINESS  
RECIPE
Nina Janžekovič, 6. a

Ingredients:
•	a sunny day
•	a swimming pool
•	a jar of Nutella
•	 two best friends
•	 loud and popular music
•	a bag of crisps
•	a bottle of water
•	a bottle of Coca Cola
•	Nika and Zarja’s dog

Instructions:
Step 1: Make sure that it is a sunny 
day.
Step 2: Call your best friends and tell 
them to come to your place. Remind 
them to bring swimming suits and 
their dogs.
Step 3: Prepare Nutella, crisps, water 
and Coca Cola.
Step 4: Download some popular and 
funny music.
Step 5: When they come, make sure 
that everybody has a good time. 
Have a lovely picnic!

ABOUT ME
Mojca Pulko, 6. b

I’m Mojca Pulko and I’m eleven 
years old. I’ve got long blond hair 
and blue eyes. I’ve got one brother 

and a dog. My mum’s name is Jožica 
and my dad’s name is Srečko. My 
mum’s got brown hair and blue eyes. 
My dad’s got black hair and brown 
eyes, just like my brother Blaž. I like 
my family, because they are funny. 
My dog Čili is two years old and 
he’s brown. I love sports. On Mon-
day and Tuesday, I go to the sports 
centre. I like bananas, but I don’t like 
pears. I also like jam. I’m a good girl 
and I go to school every day. I have a 
computer, a TV, a Wii. I like Christ-
mas, because I get gifts. I some-
times go to the zoo and look at the 
animals. In summer, I love climbing 
and camping. Bye!

MY IMAGINARY  
FAMILY
Luka Hodnik, 6. b

My name is Luka. Let me introduce 
my family. My mum is Serena Wil-
liams and she’s a tennis player. She’s 
got brown eyes and brown hair. My 
father is Edinson Cavani. He’s got 
brown eyes and long black hair. He 
plays football for Paris and Uruguay. 
My brother is Peter Prevc. He’s got 
blue eyes and brown hair. He’s a 
ski jumper. He’s brilliant. My other 
brother is Domen Prevc. He’s got 
brown eyes and short brown hair. 

slika Nika Fridauer, 8. a

slika Nin Bračič, 2. a



slika Eva Ritonja, 1. b slika Matjaž Habjanič, 1. a 

slika Oskar Hodnik, 2. b

A POSTCARD FROM 
RUSSIA
Rebeka Levačič Borovnik, 9. b

Hi Tonja,
I’m writing this postcard from Rus-
sia. I’m here on holidays and it’s 
about minus ten degrees Celsius 
outside. It’s really cold; and you 
know me - I never get cold. I’m here 
with Amadeja and we’re having so 
much fun. We’re staying at Double-
Tree Hotel in Moscow. It’s so pretty. 
I wish you were here with us. I know 
you would love it here. We have al-
ready visited Bolshoi Theatre, Red 
Square, Moscow Kremlin and St 
Basil’s Cathedral. I love it here; it’s 
amazing. However, I miss you so 
much and I can’t wait to see you 
again.
Love, Beka

LIFE IN SLOVENIA
Sanja Kopše, 7. b

Hello! I’m Sanja and I’m going to tell 
you something about my country, 
Slovenia. Slovenia is a small country 
in Europe. It covers only 20 273 km2. 
There are approximately 2 million 
people in Slovenia. It borders on 
Croatia, Hungary, Italy and Austria. 
Some of the important cities in Slo-
venia are Ljubljana, Maribor, Celje, 
Bled, Velenje and Novo mesto. The 
capital city of Slovenia is Ljubljana. 

could fly out of cardboard boxes. We 
used sheets as wings and we flew far 
away in the unknown. We were surf-
ing the clouds. “It is beautiful,” I said 
and Emily answered, “Of course it 
is. We made this world.” As soon 
as she said that, a big storm started 
heading our way. We tried to escape 
it, but we couldn’t. It was too fast 
and it got us. The storm was scary 
and not beautiful at all. After about 
an hour, the storm stopped leaving a 
beautiful rainbow across the sky. We 
saw ponies and majestic animals fly-
ing on the rainbow. Everything was 
sparkly and cute. I closed my eyes to 
relax a bit and woke up Emily in our 
cardboard box outside our house. 
Did we really see what we saw or 
was it just a dream?

There are a lot of people in Ljublja-
na. It is a very busy city. A lot of fa-
mous people live there. One of them 
is Tomi Meglič. He is the singer and 
guitarist in a famous Slovenian band 
called Siddharta. In Ljubljana, you 
can find a lot of interesting things, 
such as Tromostovje and the re-
mains of the old city called Emona. 
A usual day of a Slovenian starts at 7 
o’clock. Teenagers go to school and 
adults go to work. They come home 
from work between 3 and 5 o’clock. 
Slovenians usually go for a walk in 
the afternoon or they just watch TV. 
Some people have extra activities 
such as football, basketball … Fami-
lies usually go on a short trip on 
Sundays or they have a family lunch.
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slika Pia Gale, Brina Bohl, 7. b

JOURNEY
Špela Hrnčič, 8. b

When I turned thirteen, I went trav-
elling with my best friend Emily. 
Emily and I are both thirteen. We 
went travelling to a land of dreams 
and ponies. We made a boat that 
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Tudi tokrat smo za vas pripravili dve slikovni križanki. Za naše najmlajše slikovno križanko sadja in zelenjave, za 
nekoliko starejše učence pa zanimivo križanko svetovnih znamenitosti. 

OTROŠKA KRIŽANKA
Reši križanko. V obrobljenem okvirčku boš dobil zelenjavo, ki jo nato narišeš v okvirček.

Pripravila: Sanja Kopše, 7. b         Avtorice risbic: Viktorija Svenšek, 8. a, Alja Rozman in Ina Skaza, 8. b
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SLIKOVNA KRIŽANKA 
Prepoznaš znamenitost na sliki? Če želiš ugoto-
viti, katera znamenitost se skriva, reši križanko. 

Pripravila: Matija Bojnec, 7. b, in Jan Miklošič, 6. a
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Olgica obuja spomine
PUST, PUST, VESELIH UST
Pustni čas je v našem mestu prav poseben praznik. Še posebej nedelja pred pustnim torkom, ko se po mestnih 
ulicah sprehodi na stotine mask v mednarodni tradicionalni pustni povorki. Tudi Olgičarji se vsako leto znova 
veselimo pustnega časa in tudi povorke, ki se je pridno udeležujemo že vrsto let. Za vas, dragi bralci, sem pobrskal 
po šolskem arhivu in izbral nekaj pustnih utrinkov. 

Pripravil: Matija Mršek, 9. b
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Olgica ustvarja
LETNI ČASI
Stina Lah, 5. a

Bil je prvi letni čas,
ta prinaša zimo v vas.
Ta je mrzel in leden,
kljub temu pa zelo vesel.

Nato drugi mu sledi,
ko se beli sneg stali.
Ko narava zacveti,
medved iz zimskega spanca se zbudi.

Po drugem tretji se zvrsti,
ki s soncem obilno nas obdari.
Prav tega smo veseli mi,
ker odnese nam šolske skrbi.

Potem je še  zadnji letni čas,
ko narava bogato obdari nas.
Takrat klopotci zapojo, 
pojo, da sliši se glasno.

slika Nika Vidovič, 2. a
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sosed s Ptuja, smo ga hitro obiskali.
Vsak dan sem nekaj novega odkril 
in se nekaj novega naučil. Sosed ima 
tudi barko, s katero smo pluli vsak 
dan in odkrivali nove prijetne loka-
cije. Tudi sam sem se poizkusil kot 
kapitan barke. Ker je bilo zelo vroče, 
smo se pogosto ustavili sredi morja 
in se osvežili tako, da smo poskakali 
z barke, potem pa s plovbo nadalje-
vali. Lovili smo tudi ribe in  kar se je 
ulovilo, smo si pripravili za večerjo.
Bilo je super, na žalost pa so dnevi 
na morju hitro minili. Letošnje po-
čitnice  bom ohranil  v lepem spo-
minu, sedaj pa bo potrebno začeti 
delati, da se bomo nekaj naučili in 
da bodo naslednje počitnice prav 
tako lepe in brezskrbne kot letošnje.

slika Martin Šimenko, 3. b

JEŽKOV GOZD
Blaž Kustor, 1. a

Bil je lep jesenski dan. Ježek Janček 
se odloči, da bo šel v gozd nabirat 
zaloge hrane za zimo. Ko je hodil 
po gozdu, je našel velik želod. Za 
želodom je bila skrita veverica in je 
prestrašila ježka, tako da se je skril 
v klobčič. Veverica ga vpraša : »Kdo 
si pa ti?« Ježek odgovori: »Jaz sem 
ježek Janček«. »Jaz pa veverica Maj-
da.« Ježek jo vpraša, če gre z njim 
nabirat zaloge hrane za zimo. Veve-
rica odgovori: »Ja.« In gresta skupaj 
naprej v gozd. Najdeta luknjo v dre-
vesu in v njej vidita majhne rdeče 
oči. Oba se prestrašita in se skrijeta. 
Veverica Majda za grm, ježek Jan-
ček pa v klobčič. Ven pokuka sova 
in reče: »Jaz sem sova Cvetka. Kdo 
pa sta vidva?«  »Jaz sem ježek Janček 
in to je veverica Majda«. Vprašata jo, 
ali gre zraven nabirat zaloge hrane 
za zimo. Vsi trije hodijo po gozdu 

in v listju najdejo repek. Sova Cvet-
ka ga pogleda in ga kljune. Repek se 
premakne. Spet se prestrašijo. Sova 
odleti v bližnjo luknjo na drevesu, 
ježek se zvije v klobčič in veverica 
se skrije za grm. Potem se iz listja 
pokaže majhna glavica od miške. 
Vprašajo jo, kako ji je ime in miška 
odgovori: »Ime mi je Belka.« »Meni 
je ime sovica Cvetka« Veverica reče: 
»Meni je ime veverica Majda.« »Jaz 
sem ježek Janček,« reče ježek. Vsi 
trije jo vprašajo: »Ti tudi nabiraš 
zaloge hrane za zimo?« Miška odgo-
vori: »Ja.«  Potem gredo vsi skupaj 
nabirat v gozd hrano. Iščejo in iščejo 
in nič ne najdejo. Ampak potem se 
spomni ježek Janček: »Ko sem začel 
iskati hrano, sem našel tako velik že-
lod, da bi ga lahko vsi pojedli.« In 
so hodili in so našli ta veliki želod. 
Potem ga je sova vzela na svoj hrbet 
in vse druge živali so ji sledile. Ko so 
našli veliko gobico, so vsi skupaj se-
dli pod njo in pojedli ta veliki želod. 
Medtem ko so jedli, je začelo snežiti. 
Prišla je zima.  

slika Darma Fenos, 3. a

MOJE POLETNE  
POČITNICE
Aleks Bratušek, 5. a

Vsako leto trajajo poletne počitnice  
kar dva meseca, a letošnje, se mi zdi,  
so še posebej hitro minile. Zgodilo 
se mi je veliko lepih stvari. 
Nekaj časa sva s sestro preživela na 
počitnicah pri babici in dedku, ne-
kaj časa pri botru na Grajeni, še naj-
bolj pa so mi ostali v spominu dne-
vi, ki sem jih preživel z družino na 
morju. Bili smo na otoku Pagu. Ker 
je bil ravno v tem času v istem kraju 

LÜKARJI
Nika Urek, 6. a

Lükarji so v Dornavi doma,
po čebuli jih pozna vsa Slovenija.
Ob večerih se zberejo,
čebulo v vence pletejo.

Tri leta čebulo gojijo,
ob praznikih se veselijo.
Če letina dobro rodi,
se lüka razveselijo vsi.

Zgodaj spomladi čebulo sadijo,
pridelka se jeseni veselijo.
Čebulo na trgu prodajajo, 
z njo tudi v tujino zahajajo.
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Njihova čebula je najbolj zdrava,
jé jo skoraj cela država.
Čebulo in česen radi jedo vsi,
najraje pa jo imajo lükarji.

slika Tjaša Cebek, 9. b

Ko zaslišimo klopotca glas,
vemo, da napočil je čas.

Vsi odpravimo se v gorice,
še prej pa se najemo potice.

Vmes še spijemo nekaj pijače
ter pojemo nekaj slastne jedače.

Nekaj ur bo trajalo,
da težko delo opravimo.

Klopotec neprestano klopota,
narodno-zabavna glasba nam veselo 
igra.

Rumeni muškat pridno beremo,
vmes pa se na ves glas deremo.

Putarji  zelo hitijo,
da grozdje čimprej odložijo.
Medtem se tudi močno potijo,
hrbti pa se jim pod težo grozdja kar 
krivijo.

Končno grozdje je obrano
in na kupu vso je zbrano,
zato da v prešo vso bo dano.

Dolgo v noč še posedimo
in se ob slastni jedači in pijači pove-
selimo.
Sladkemu moštu vse dobro zaželimo
in se poslovimo.

slika Maša Sarić, Špela Hrnčič,  
Vallentina Esih, 8. b

TRGATEV
Nika Šoštarič, 9. b

Prišel je čas,
ko veter prevlada.
Prišel je čas,
ko listje odpada.

Klopotec se vrti,
nikdar ne obstoji.
V goricah je lepo,
ko skupaj delamo.

Ko na vrsti bo kosilo,
se vse bo umirilo.
Nato pa se bo pelo,
ko spet gremo na delo.

Konec bo svečan
in z veseljem bo obdan.
Saj grozdje bo to fino
nam dalo dobro vino.  
slika Matic Kramberger, Blaž Kovačič, 7. a
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JAZBEC ALBERT IN 
LISJAK MIHAEL
Jakob Rijavec, 6. a

Pred davnimi časi je na črnem gra-
du nad gozdom živel jazbec Albert. 
Pet kilometrov stran, na drugi strani 
gozda, pa lisjak Mihael. Nista bila 
ravno najboljša soseda. Jazbec Al-
bert je želel prevzeti lisjakov meč, 
zato se je nekega večera odpravil 
skozi gozd do lisjakovega gradu. Ta 
meč je bil namreč čudežen. Izpolnil 
ti je tri želje. Jazbec se je odtihota-
pil v grad, a ni vedel, da ko se meča 
dotakneš, se zasveti, zapoje in takoj 
postaneš dobre volje. Tako ga je lis-
jak Mihael zalotil pri kraji. Na sose-
da ni bil prav nič jezen, saj je opazil, 

JESEN
Denis Leber, 1. b

Nekoč sta živela v majhni hiški ma-
mica in sin. Neko jutro sta se odlo-
čila, da bosta odšla v gozd nabirat 
gobe. V gozdu je začel padati dež. 
Hitro sta se skrila v votlino. V vo-
tlini je bil majhen medved. Hitro 
sta pobegnila, preden se vrne velik 
medved. Dež je ponehal in hitro sta 
se vrnila domov. Vsako živo bitje je 
veselo, če ima svoj dom. Doma sta z 
veseljem zakurila ogenj in pripravila 
gobice.

slika Leila Friadauer, 1. b

ČAS TRGATVE
Učenke in učenci 8. a

Vsako leto, ko grozdje zori,
veseli smo vsi,
ker na trgatev spet pridemo mi.



da se jazbec Albert končno smeji, 
kajti prej je bil hudoben, nič nasme-
jan in lagal je. Povabil ga je, naj osta-
ne na večerji. Od takrat naprej sta 
bila jazbec Albert in lisjak Mihael 
najboljša soseda.

slika Nina Kekec, 2. b
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JAZ IN ZIMA
Teo Potočnik, 2. a

Ta zgodba govori o meni in zimi. 
Nekega dne, ko sem se spustil po  
hribu, sem skočil  po  skakalnici in  
odletel v svoj svet. V  mojem svetu  
vedno sneži. Ko se spustim po hri-
bu, se spremenim v karkoli.  Takrat 
sem se spremenil v gasilca, moje 
sani pa v gasilsko vozilo.  Ko so se 
pridružili na hribu še drugi otroci, 
so si zgradili hiše iz snega. Ko je kaj 
zagorelo, sem jaz s  svojo cevjo, ki je 
bruhala sneg, vse pogasil.

slika Tia Šarac, 3. b

ZIMSKA PESEM
Tiana Mlakar, 1. b

Danes vse zasneženo je,
vsa družina sanka se.
Eni levo,
drugi desno,
tretji gor,
četrti dol.
A jaz najraje snežinke lovim,
da iz njih snežaka naredim.

slika Zala Kokol, 1. b
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ČAROBNI BELI SNEG
Zoja Filip, 3. a

Nekega mrzlega dne sem se zaspa-
na zbudila v belo jutro. Skočila sem 
s postelje in zakričala, da je veliko 
snega.  Mama in oče sta mi naročila,  
naj pojem zajtrk, si umijem zobe in 
oblečem. Ko sem vse naredila, sem 
odhitela po sanke in skupaj smo od-
šli ven. Zunaj so nas  pričakali vsi  
sorodniki in prijatelji. Metali smo 
se v sneg, se kepali in delali snežne 
angelčke. Na koncu smo se odšli 
sankat. Ko nas je zazeblo, smo odšli 
v bližnji lokal. Starejši so pili toplo 
kavo, mi mlajši pa vročo čokolado. 
Srečali smo tudi Božička. Poslovili 
smo se in odšli veselo proti domu. 
Doma sem pod jelko zagledala da-
rila. Ko smo si darila pogledali, smo 
se še dolgo v noč veselili.

slika Maja Magdič, 1. a

TRI PRINCESKE
Nika Urek, 6. a

Nekoč, pred davnimi časi, sta za de-
vetimi gorami in devetimi vodami 
živela kralj in kraljica, ki sta imela tri 
prečudovite hčere. Zaradi številnih 
vojn, ki so se odvijale v bližini kra-
ljestva, sta se kralj in kraljica odločila 
hčerke pustiti pri babici in dedku v 
gozdu. Tri kraljične so tam odraščale 
kot normalna kmečka dekleta, niso 
pa vedele, da so kraljične. Veliko so 
pomagale babici in dedku pri opra-
vilih, zato sta jim podarila čudežne 
predmete. Najstarejša hči je dobila 
krtačo, ki ti sama  počeše vse lase in 
ti naredi katero koli pričesko. Srednja 
hči je dobila skodelico, po kateri si 
trikrat potrkal in pripravila ti je vse, 
kar si v tistem trenutku želel pojesti. 
Najmlajša hči pa je dobila čajnik, iz 
katerega je v trenutku zadišalo po 

ZIMSKA PESMICA
Timotej Mlakar, 1. b

Snegec pada na poljé,
sonček sije na goré.
Otroci smučat vsi hité.

slika Nik Tavčar, 4. b

slika Nea Majerič, 1. b



svežem vročem čaju. Samo reči si 
moral: »Dobri moj čajnik, kako bi 
mi zdaj prijal čaj !« Čajnik je zapi-
skal in vroča pijača je bila pripravlje-
na. Nekega dne pa so se pri njihovi 
koči ustavili trije kraljeviči. Zunaj je 
pritiskal mraz in kraljeviči so bili pre-
mraženi  in lačni. Ker so pripotovali 
iz daljnega kraljestva, so prosili, če 
se lahko okrepčajo. Najmlajša hči je 
brž izrekla čudežne besede čajniku in 
že so pili čaj. Pritožili so se tudi, da 
so lačni in da so njihovi konji zelo 
razkuštrani. Najstarejša hči je vzela 
krtačo in počesala konje, njihove gri-
ve in repe, medtem pa je srednja hči 
pripravila kraljevičem juho. Ko so se 
kraljeviči najedli, so se odpravili do-
mov. Deklice vso noč niso zatisnile 
oči, saj so se zaljubile v čudovite kra-
ljeviče, le ti pa so razmišljali o poroki  
z lepimi dekleti. Naslednji dan so se 
kraljeviči spet vrnili. Najmlajši kra-
ljevič je vprašal najmlajše dekle, ali bi 
se poročila z njim. Deklica je privoli-
la. Druga dva kraljeviča sta zasnubila 
srednjo in najstarejšo deklico. Tudi ti 
dve sta privolili. Skupaj so se odpravi-
li  na grad, da pripravijo vse potrebno 
za poroko. Babica in dedek sta iz skri-
nje potegnila svoja najlepša oblačila 
ter se očedila za možitev svojih vnu-
kinj. Ob koncu tedna je končno na-
stopilo slavje. Prišli so ljudje od blizu 
in daleč, saj se je glas o lepoti deklet 
hitro razširil. Tudi kralj in kraljica, 
oče in mati deklet sta prišla in svojim 
hčerkam razkrila strogo varovano 
skrivnost. Kraljične so bile zelo vese-
le, da so po dolgem času spet videle in 
objele svoje starše. Poroko so prazno-
vali tri dni in tri noči. Vsi skupaj so 
srečno živeli na gradu in morda živijo 
še danes, če že niso umrli.

slika Ela Holc, 3. b

SNEŽAKI
Lucas Lan Brunček, 1. b

Zima je prišla,
z njo pa pesmica.
Snežaka smo izdelali,
mu oči dodali,
nos, roke in metlo poiskali.
Snežak je že končan,
mi pa gremo stran.
Naslednji dan smo prišli
izdelat še snežake tri.

slika Zala Raušl, 3. a

Olgica ustvarja

29Olgica in mi, februar 2016

ČAROBNI  
ZEMLJEVID
Urh Šajtegel, 3. a

Lepo je biti doma. Razen takrat, ko 
imam razmetano sobo. Očka in ma-
mica se jezita. Zunaj sije sonce in 
kličejo me prijatelji. Jaz pa ne smem 
iz sobe, dokler ni vse pospravljeno. 
Sedim na postelji. Obupano gledam 
po razmetani sobi in… začnem po-
spravljati. Hej! Čakaj mala! Kje pa je 
copat? Pa bager? In robot? Nikjer jih 
ne najdem! Pod posteljo zagledam 
kos papirja. Preberem ga. To je ven-
dar zemljevid! Na njem je džungla, 
jezero, vulkan in travnik. Dotaknem 
se podobe džungle. Nenadoma se 
vse zasveti! Zaslišim tiktakanje ur! 
Znajdem se v džungli. Na zemlje-
vidu se zasveti črta. Brez pomisleka 
začnem slediti zemljevidu. Pripe-
lje me do jezera in tam, v vodi, za-
gledam copat. Zaplavam na dno in 

zagrabim copat. Naenkrat me od-
plakne! Priplavam na gladino, slap! 
Padam naravnost v žarečo lavo! 
Zgrabim se za skalo in splezam na 
vrh. Tam zagledam bager! Primem 
še bager in ga dam v žep. Vse se zač-
ne tresti! Vulkan bo izbruhnil! Sto-
pim na skalo in.. BUUUUM!!! Letim 
po zraku! Pristanem na kupu listja. 
Kakšna sreča! Tum! Tum! Tum! Ne-
kaj gre proti meni… ROAR!!!  Tira-
nozaver! Skrijem se v jamo. Tu sem 
varen! Zagledam robota. Dam ga v 
žep. Vzamem zemljevid in ga obr-
nem. Na drugi strani piše »domov«. 
Dotaknem se besede domov in znaj-
dem se v svoji sobi. Vse pospravim 
in se grem ven igrat.

slika Nina Pliberšek, 7. a

TORBA ME JE ODNE-
SLA V NAROBE ŠOLO
Jure Majnik, 5. a

Zvečer me je torba spakirala in me 
zjutraj odnesla v šolo. Čudno! V 
šoli je prava zmešnjava. Jaz in dru-
gi učenci učimo učitelje, kaznujemo 
ravnateljico. Tudi na cesti je zmešnja-
va. Vozniki kaznujejo policista! Par-
kirne listke plačujejo redarji! Zdaj, 
ko to opazim, vem, da sem v narobe 
svetu. Zdi se noro, ampak je zabav-
no. Začnem se zabavati. Ravnateljici 
dam ukor in učiteljem podpise. Ko 
se vozim z  avtomobilom, prekršim 
vsa prometna pravila, nato pa poli-
ciji napišem kazen. V tem svetu tako 
uživam. Zanimivo je, da ti nihče nič 
ne reče. Tudi če predsednika z bla-
tom namažeš. Dojenčki so v domu 
za ostarele. Tukaj so vsi zdravi in ži-
vahni. Na modri travi raste zemlja, 
iz rdeče krošnje raste deblo, slap teče 
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gor in ne dol. Iz neba ne dežujejo 
dežne kapljice, ampak pada kamenje 
in skale. Hecno, a ne? Najbolj hecno 
je, da smo otroci glavni. Lahko vozi-
mo avtomobile, motorje, tovornjake, 
avtobuse, letala, kombije in celo for-
mule.  S svinčnikom ne pišemo mi, 
ampak oni z nami. Zjutraj me zbudi 
mami in svet je spet normalen. To so 
bile le lepe sanje.

slika Klara Gabrovec, 2. b

POMLAD
Nyree Zora Gurnick, 2. b

Pomladi vse raste in vse brsti, 
travica zeleni,
na vrtu se čudoviti tulipani majejo,
na polju rastlinice že rastejo,
otroci zvončke za mamice nabiramo,
na drevesih pa zelene listke že gledamo.

slika Lana Jerič, 3. b

V DEŽELI ČIŠČENJA
Maj Mahorič, 3. b

Lepo je biti doma. Razen takrat, ko 
imam razmetano sobo. Očka in ma-
mica se jezita. Zunaj sije sonce in 
kličejo me prijatelji. Jaz pa ne smem 
iz sobe, dokler ni vse pospravljeno. 
Sedim na postelji. Spomnim se na 
deklico Jelko iz knjige. Obupano 
pogledam po razmetani sobi in si 
zamislim, da lahko grem v deže-
lo čiščenja. In sem odletel v deželo 
čiščenja. Tam so namesto sadja ra-
sle metle in vsi drugi predmeti za 
čiščenje. Tam so bili moji prijatelji: 
Tobias, Martin, Nel in Mark.  Začel 
sem se igrati z njimi. Spuščali smo 
se po  toboganu iz metel, zibali na 
gugalnici iz krp in skakali po tram-
polinu iz pomivalne gobe. Povedal 
sem jim, da moram očistiti sobo in 
jo pospraviti in da jaz tega nočem. 
Prijatelji so mi rekli, da naj vzamem 
nekaj stvari iz dežele čiščenja. Vzel 
sem metlo, gobo za čiščenje, krpe 
in še vse druge stvari za čiščenje. S 
prijatelji sem se še poigral. Tobias 
mi je dal čarobno krpo, ki vse po-
briše in čarobno metlo, ki sama po-
meta. Zahvalil sem se prijateljem in 
odletel nazaj domov. Mamici sem 
dal čarobno krpo in mi je pomagala 
pobrisati prah. Očku sem dal čarob-
no metlo in mi je pomagal pomesti 
smeti. Po opravljenem delu sem se 
lahko šel igrat z mojimi prijatelji.

slika Iva Prša Đerić, 5. b

BOŽIČNA
Mark Tavčar, 3. b

Božič prihaja,
sneg mu nagaja.
Ker noče snežiti,
Božička skrbi, 
da ne bo mogel priti.

Jeleni več ne spijo,
ker leteti si želijo.
Tudi sani so vesele,
ker let  bodo doživele.

Škrati že na svojih mestih so
in darila delajo.
Čeprav snega ne bo, 
Božiček prišel bo.
Z letečimi jeleni v vas,
da obdaruje vse nas.

slika Stina Lah, 5. a

PRAVLJICA O KALADI
Tiana Mlakar, 1. b

Nekoč pred davnimi časi je za deve-
timi gorami in za devetimi vodami 
živela kobila, ki je vedela za hudob-
nega čarovnika, ki je vse konjičke 
začaral v travo. Pogumna kobila, ki 
ji je bilo ime Kalada, se je odločila, 
da jih bo rešila. Na pomoč je pokli-
cala slavčka. Slavčkovo petje je ča-
rovnika sladko uspavalo. Medtem 
pa je Kalada prelistala čarovnikovo 
knjigo za urok in bum! Rešila je vse 
konjičke. Zazvonil je zvonec in pra-
vljice je konec.

slika Darvin Vauda Benčevič, 5. b

slika Hana Holc, 5. a
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LARIN PRVI ŠOLSKI 
DAN
Zoja Zemljarič, 2. a

Nekega dne je Lara odšla prvič v 
šolo. Spoznala je nove prijatelje in 
učiteljico Natašo. Pri pouku so se 
učili matematiko, slovenščino in še, 
še in še, dokler ni bilo konec pouka. 
Mamica je prišla po Laro v šolo. Lara 
je doma napisala pravljico o muci. 
Naslednji dan jo je v šoli prebrala 
svojim sošolcem. Vsi so bili nav-
dušeni in so ji ploskali. Lara je bila 
zelo vesela. Potem so imeli športno 
vzgojo, kjer so se igrali med dvema 
ognjema. Larina skupina je v tej igri 
zmagala. Lara se je imela vsak dan 
zelo lepo v šoli. 

SLOVENIJA
Timotej Mlakar, 1. b

Slovenija je moja domovina,
v njej lepo živim,
hodim v šolo in se učim.

France Prešeren himno je napisal,
pojemo jo radi vsi,
grb na zastavi nosi vrhe tri.

slika Aleja Horvat, 3. a

Ne sme ti biti vseeno,
saj šola ni vic, 
moraš se učiti,
da dosegel boš želen poklic.

Čeprav v šoli je težko, 
hvaležen boš za to,
saj zaradi šole 
ti v življenju bo lepo.

MOJA SLOVENIJA
Iva Holc, 1. b

Moja domovina je Slovenija. 
Je lepa in mirna dežela. 
Tukaj sem doma in sem Slovenka. 
Mesto, kjer živim, najstarejše je,
to se ve, saj Ptuj mu je ime. 
Rada videla bi vse lepote te Slovenije. 
Ko velika bom postala, 
na pot se bom podala 
in Slovenijo spoznala. 
To domovina moja je 
in srečna sem, da sem del nje.

MOJA DOMOVINA …
Učenke in učenci 1. b

… je tam, kjer smo doma jaz in moja 
družina. (Grega Markež)
… je, kjer hodim v šolo in delam do-
mačo nalogo. (Ammar Vertič)
… mi pomeni dom. (Leila Fridauer)
… je varnost, ljubezen, mama in to-
plina. (Enej Požun Krapež)
… je, kjer lahko govorim slovensko 
in imam pravice. (Nina Hodnik)
… je smeh. (Staša Kovačič)

slika Maj Žibert, 3. b

ČUDEŽNA VRATCA
Fabian Pšajd, 2. a

Nekoč je živela majhna deklica po 
imenu Zoja. Bila je zelo brihtna. Ne-
kega dne je videla skrivni prehod in 
je vstopila. Zavpila je: »Joj! Kje pa 
sem?« Vratca so jo vprašala: »Kdo 
si ti?« »Jaz sem Zoja. Kdo pa si ti?« 
je rekla deklica. »Jaz sem vratca in 
pišem se čudežna. Kako se pa ti pi-
šeš?« »Pšajd,« je odgovorila deklica. 
»Kaj se zgodi, če vstopim noter?« In 
vratca so ji odgovorila: »Odpri me, 
pa boš videla.« Ko jih deklice odpre, 
se razveseli: »Vau! Same igrače in li-
zalke! Oh, hvala, čudežna vratca!« 
Zoja, ki je bila velika sladkosnedka, 
je polizala vse lizalke in z igračami se 
je neutrudno igrala. Med igranjem je 
pozabila, koliko je že ura. Med igro 
jo je začel boleti zob in takrat je ugo-
tovila, koliko je že ura in da je zamu-
dila svoj baletni nastop. S svetlobno 
hitrostjo je zapustila čudežna vratca 
in v tistem zavpila: »Moram domov!« 
Počil  je lonec in pravljice je konec.    

DINOZAVRI
Ajda Brodnjak Ritoša, 2. a

Dinozavri so živeli pred davnimi 
časi. Bili so veliki in majhni. Nekateri 
so imeli luske. Znanstveniki pravijo, 
da so bili dinozavri z luskami bolj v 
nevarnosti pred napadom. Še vedno 
ne vemo, kakšne barve so bili. Tudi 
jaz ne vem, čeprav veliko vem o njih. 
Tiranozaver je bil najmočnejši di-
nozaver. Nihče ne ve točno, kako so 
dinozavri izumrli. Mogoče je Zemljo 
zadel komet in je bilo potem vse pra-
šno ali pa je bruhnil vulkan. Znan-
stveniki kopljejo kosti dinozavrov. 
Nekatere najdejo v bližini vulkanov. 

slika Jonathan Tobias Rec, 3. b

ŠOLA
Hana Holc, 5. a

Šola je učenje,
šola ni norenje.
V šoli mora biti red,
to nam ponavljajo učitelji
spet in spet.

Šola te uči,
da v življenju se boš znašel,
da ne bo vse mačji kašelj.



Ana Vindiš, 7. b
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Nika Fridauer in Neja Veit, 8. a

Nika Fridauer, 8. a


