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Dragi Olgičarji!

Dnevi pouka se počasi bližajo h koncu in z njimi  še eno uspešno zaključe-

no šolsko leto. Verjamem, da ste se vsi pri učnem delu kar najbolj trudili, 

dosegli visok nivo znanja in željeni končni šolski uspeh. Težko pričakovane 

in zaslužene poletne počitnice bodo kmalu tukaj.  Želim, da jih preživite 

s prijatelji  čim bolj veselo, igrivo in hudomušno. Počitniški trenutki naj 

bodo predvsem polni radostnega oddiha, da si naberete novih moči za ure-

sničitev zastavljenih ciljev v naslednjem šolskem letu. 

Za počitniško prebiranje o vaših uspehih in  nagradah na področju znanja, 

kulture in umetnosti, športa, raziskovalnega dela ter o mnogih zanimivih 

dogodkih na Olgici in izven nje so s svojim celoletnim vestnim novinar-

skim delom, pod mentorstvom svojih učiteljev, poskrbeli šolski novinarji v 

glasilu Olgica in mi.  

Dragi učenci, zelo pomembno je, da se zavedate, da vsi,  učenci, vaši starši 

ter zaposleni, ustvarjamo, gradimo in pišemo zgodbo Olgice. Zato se vam 

za to šolsko leto iskreno zahvaljujem, saj smo dokazali, da je zgodba naše 

šole, ki smo jo napisali v tem šolskem letu, neponovljiva, neprecenljiva in 

za vedno zapisana v zgodovino.

Želim vam, da se veseli podate na pot brezskrbnih počitniških dni. Branje 

šolskega glasila pa naj vas ponese nazaj k sošolkam in sošolcem ter obudi 

spomine na dogodivščine med šolskimi klopmi. 

Helena Ocvirk, ravnateljica
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PUST NA OLGICI
Ana Vindiš, Brina Bohl in Lucija  
Kokot, 8. b

Da se Olgičarji vsako leto udeleži-
mo nedeljske pustne povorke, je že 
kar tradicija in tudi letos ni bilo nič 
drugače. V nedeljo, 26. februarja 
2017, smo se tako kot edina ptujska 
šola udeležili tradicionalne 57. med-
narodne pustne povorke. Priprave 
nanjo so se začele že pred nekaj me-
seci, ko se je bilo treba odločiti, kaj 
bo naša skupina predstavljala. Padla 
je odločitev, da bomo »vremenool-
gičarji«. Kostumi, s katerimi smo 
ponazorili sonce, dež in mavrico, so 
v celoti delo pridnih rok Olgičarjev 
– tj. učencev in učiteljev. In čeprav je 
letošnja povorka bila v času zimskih 
počitnic, nas to ni zaustavilo. V ne-
deljo zjutraj smo se zbrali v šoli, kjer 
smo se oblekli, naličili, pojedli kosilo 
in posladkali s krofom, nato pa smo 
se odpravili proti Potrčevi ulici, kjer 
se je naša pot v povorki začela. Dve 
in pol urna pot je zelo hitro minila 
in na čase smo se počutili kot prave 
zvezde, saj so nam ljudje ploskali in 
nas fotografirali.
A s tem naše pustne zabave še ni bilo 
konec. Na pustni torek so Olgico pre-
plavile maske; le tu in tam ste lahko 
za trenutek uzrli »običajnega učen-
ca«. Po malici smo se vsi učenci ob 
10. uri v »povorki« odpravili na Me-
stni trg pred Mestno hišo, kjer smo 
poskrbeli za pravo pustno vzdušje, 

Olgica poroča

saj smo sredi mesta pripravili prire-
ditev »Zvezde Olgice«, na kateri so 
se nekateri naši učenci predstavili s 
svojimi plesnimi ter pevskimi točka-
mi in to ne samo nam, ampak tudi 
drugim našim meščanom in turi-
stom. Vmes so zrecitirali tudi nekaj 
hudomušnih pustnih pesmic. Veselo 
pustno rajanje smo zaključili nekaj 
čez dvanajsto in moramo priznati, 
da smo se zares odlično zabavali.

MARKO SORŠAK 
SOKI S PROJEKTOM 
»20 ZA 20« NA OLGICI
Klara Milošič, Maša Sarić in Alja Roz-
man, 9. b

Smo šola mnogih talentov, med nji-
mi tudi glasbenih. To smo pokazali 
s prireditvijo »Glasbenijada«, ki je 

potekala v četrtek, 2. marca 2017, ob 
10. uri v telovadnici naše šole.
Na prireditvi so nastopili nadobu-
dni mladi glasbeniki z naše šole. 
Sara Rosalia Gutschi in Matija Frie-
dl sta z odličnim violinskim duetom 
odprla našo prireditev. Za njima je 
na oder stopila Naja Fridl, ki nam je 
zapela pesem  Na vrh sveta  in razi-
grala publiko v dvorani, ki jo je med 
petjem spodbujala z živahnim plo-
skanjem. Nič manj nas ni navdušil 
tudi naš vrhunski pianist, Anej Pod-
gorelec, s svojo odlično klavirsko 
točko. Tudi Emmo Sartor, ki je, tako 
kot Naja, zapela pesem, s katero nas 
je zastopala na prireditvi  Otroci 
pojejo slovenske pesmi, in sicer Ne 
bodi kot drugi, je publika spodbuja-
la z živahnim ploskanjem. Na koncu 
so se nam s prav posebno bobnarsko 
točko predstavili učenke in učenci 5. 
razreda, ki so namesto bobnov kot 
tolkala uporabili plastična vedra, 
kartonaste tulce in papir ter tako 
ustvarjali zelo zanimiv ritem.
Po njihovem nastopu je na oder 
stopila naša ravnateljica, Helena 
Ocvirk, ki je predstavila tudi po-
sebne goste na naši prireditvi, in 
sicer   Alena Hodnika, direktorja 
Javnih služb Ptuj, Gorazda Oreška, 
podžupana Mestne občine Ptuj in 
vse prisotne medije. Nato nam je 
predstavila osrednjega gosta naše 
prireditve –   Marka Soršaka – So-
kija, znanega bobnarja iz skupine 
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Elvis Jackson, ki nam je predstavil 
svoj projekt »20 za 20«. S tem pro-
jektom si prizadeva v sodelovanju 
z različnimi partnerji z glasbenimi 
instrumenti opremiti čim več šol po 
Sloveniji, s čimer želi pomagati in 
spodbujati mlade glasbene talente. 
Doslej je obdaril že 39 šol po vsej 
Sloveniji in naša Olgica je bila 40. 
šola v Sloveniji ter prva med ptuj-
skimi osnovnimi šolami. Pri tem so 
mu s sponzorstvom pomagale Javne 
službe Ptuj, ki so v ta namen organi-
zirale 1. nacionalne smetarske igre, 
svoj del pa so prispevali tudi dijaki 
Gimnazije Ptuj. S svojo pozitivno 
energijo je navdušil vse prisotne v 
dvorani in na oder povabil nekaj 
učencev, ki so se preizkusili v igra-
nju bobnov. Nato nam je zaupal, da 
lahko te bobne naša šola obdrži, kar 
je bilo za vse nas veliko preseneče-
nje in navdušeni smo ga nagradili z 
velikim aplavzom. A to ni bil edini 
glasbeni instrument, ki smo ga pre-
jeli v dar. Dobili smo tudi kitaro, ki 
smo se je prav tako zelo razveselili. 
Po skupinskem ‘selfiju’ se je naša 
prireditev končala, učenci pa smo 
imeli priložnost, da se preizkusimo 
v igranju novih instrumentov.
Verjamemo, da nam bosta naša 
nova glasbena instrumenta odlično 
služila, Marku in vsem drugim da-
rovalcem pa se iskreno zahvaljuje-
mo za njihovo dobrodelnost.

PREDAVANJE O 
ANGLEŠKI ŠOLI
Sanja Kopše, 8. b

V torek, 7. marca 2017, nas je osmo-
šolce obiskal gospod Neil McLou-
ghlin iz Liverpoola, ki pa sedaj živi 
na jugu Anglije, in sicer v mestu Bri-
ghton. Prišel je z namenom, da nam 
predstavi šolski sistem v Veliki Bri-
taniji.
Na začetku predstavitve, ki je seveda 
potekala v angleščini, nam je pove-
dal nekaj zanimivih dejstev o sebi. 
Nato nam je podrobneje predstavil 

šolo po imenu Buckswood School, 
kjer poučuje. Obiskujejo jo učenci 
od desetega do devetnajstega leta, 
in sicer iz kar 47 različnih držav. Po-
vedal nam je, da si na šoli prizade-
vajo, da bi vsak učenec odkril tisto, 
kar počne z ljubeznijo in kar mu gre 
dobro od rok. Tako lahko učenci, ki 
jih še posebej zanimajo tuji jeziki, 
izbirajo med kar sedemnajstimi, ki 
jih šola ponuja. Na voljo so števil-
ne druge obogatitvene dejavnosti. 
Nekateri učenci, ki obiskujejo ome-
njeno šolo, gredo vsak dan po pouku 
domov, medtem ko drugi, navadno 
tisti iz bolj oddaljenih krajev, tam 
tudi prespijo. Tak sistem šolanja se 
v Angliji imenuje ‘boarding school’. 
Na šolskem posestvu imajo med 
drugim manežo za jahanje konj, no-
gometno in tenis igrišče, igrišče za 
rugby, bazen in 7 dijaških domov, v 
katerih prebiva 250 od 470 otrok.
Po zelo zanimivi predstavitvi smo se 
pomerili v kvizu. Razdelili smo se v 
dve skupini, nato pa odgovarjali na 
vprašanja, katerih odgovore smo 
izvedeli med predstavitvijo. Vsaka 
skupina, ki je pravilno odgovorila 
na vprašanje, je nato izbrala enega 

predstavnika, ki je moral ‘odpihni-
ti’ ribico kar najbližje cilju. S tem 
zabavnim kvizom smo zaključili to 
zelo poučno predstavitev.

SNEMANJE ODDAJE 
»RIBIČ PEPE«
Tretješolci

V torek, 7. marca 2017, smo imeli 
učenci 3. razreda snemanje v Ter-
mah Ptuj. Tja smo se odpravili peš 
ob 7. uri.
Pred Termami smo počakali na sne-
malno ekipo.   Nato smo pričeli s 
snemanjem. Najprej smo pred vho-
dom v Terme posneli prihod ribiča 
Pepeta. Po prvem snemanju smo se 
preoblekli v kopalke in nadaljevali s 
snemanjem ob bazenu.  Med snema-
njem smo skakali v vodo, se igrali z 
napihljivimi blazinami, izdelovali 
lisičja ušesa, se pogovarjali, plesali 
in peli. Bilo je naporno, saj smo sne-
manja večkrat ponavljali. Nato smo 
se poslovili od snemalne  ekipe in 
preoblekli.
Srečni in zadovoljni smo se ob 11. 
uri in 30 minut peš vrnili v šolo.
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OBMOČNA REVIJA 
PEVSKIH ZBOROV
Kaja Golob, 5. b

V torek, 21. marca 2017, smo se 
udeležili 58. območne revije pev-
skih zborov, ki je potekala v kulturni 

Olgica poroča

PREDSTAVITEV NA 
SEJMU »ALTERMED« 
Klara Krasnić in Alin Zadravec, 7. b

V petek, 10. marca 2017, se je naša 
šola s svojo stojnico prvič predsta-
vila na 13. sejmu ‘Altermed’ v Celju. 
Na stojnici, ki smo jo poimenovali 
»Domače je drugače!«, smo obi-
skovalcem predstavili pomembnost 
domače, lokalno pridelane hrane, za 
katero vsi vemo, da je ne samo veliko 
bolj okusna, ampak tudi bolj zdrava. 
Z našo stojnico smo  obiskovalce že-
leli spomniti, da ni vseeno, kaj jemo, 
od kod prihaja hrana, kako je pride-
lana in predvsem, ali je kakovostna.
Obiskalo nas je tudi nekaj pomemb-
nih gostov, med drugim Dejan Ži-
dan, minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Bine Volčič, 
vrhunski kuharski mojster, ter Gre-
gor Cerar, nacionalni koordinator 
programa Ekošola.

PREDAVANJE O 
ZDRAVJU LEDVIC
Marko Lenart in Timotej Miklošič, 5. a

V začetku marca sta nas obiskali 
medicinski sestri iz Oddelka za di-
alizo v Zdravstvenem domu Ptuj, da 
nam ob svetovnem dnevu ledvic, ki 
ga praznujemo drugi četrtek v mar-

cu, povesta kaj več o tem pomemb-
nem organu.
Predavanje sta pripravili najprej za 
petošolce, kasneje pa še za sedmo-
šolce. Na predstavitvi smo izvedeli 
veliko o ledvicah, njihovem delo-
vanju in pomembnosti za telo in 
zdravje. Naučili smo se, da je ledvica 
približno tako velika kot računalni-
ška miška in da ljudje lahko normal-
no živijo tudi s samo eno ledvico. 
Povedali sta nam, kaj pomeni diali-
za ter nam dali tudi nekaj nasvetov, 
kako ohraniti ledvice zdrave:
- s telesno dejavnostjo,
- z zdravo prehrano in obilo tekočine,
- s skrbjo za primerno telesno težo in
z omejenim vnosom soli v telo.
Izvedeli smo še, da je lahko pokaza-
telj za bolezni ledvic tudi previsok 
krvni pritisk, nato pa sta nekaterim 
učencem pritisk tudi izmerili.
Na zelo zanimivi predstavitvi smo 
se naučili veliko novega in njune na-
svete bomo zagotovo upoštevali.

dvorani Gimnazije Ptuj. Našo šolo 
sta pod vodstvom zborovodkinje 
Marije Feguš Friedl zastopala dva 
zbora, in sicer CICI in otroški pev-
ski zbor.
Ob 15.10 smo se zbrali v šoli, kjer 
smo imeli še zadnjo pripravo pred 
nastopom in upevanje. Nato smo 
se peš odpravili do Gimnazije Ptuj. 
Tam so vsakemu zboru dodelili svo-
jo učilnico, v kateri smo počakali na 
nastop. Najprej smo imeli tonsko 
vajo na odru. Ko smo z vajo končali, 
smo se znova vrnili v učilnico, kjer 
smo pojedli malico. Prvi je nastopil 
CICI zbor, medtem ko smo mi, otro-
ški zbor, nastopili zadnji po vrsti. Po 
nastopu smo se še malo posladkali 
in se veselili, ker nam je nastop do-
bro uspel.
Naslednji dan smo izvedeli, da je 
nas, tj. otroški pevski zbor, ocenje-
valka predlagala za regijsko tek-
movanje, ki bo maja v Pesnici pri 
Mariboru. Ta dan je bil odličen in 
nepozaben.

JEZIKOVNA EKSKUR-
ZIJA V LONDON
Sanja Kopše , 8. b

Učenci osmega razreda smo že dol-
go nestrpno čakali na sredo, 22. 
marca 2017, ko smo se odpravili 
na jezikovno ekskurzijo v London. 
Ob 7.10 smo se zbrali na parkirišču 
pod gradom, se poslovili od svojih 
staršev ter vstopili na avtobus. Pred 
odhodom nam je srečno pot zažele-
la tudi naša ravnateljica, gospa He-
lena Ocvirk, nato pa je bil čas, da se 
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avtobus z nami, našima učiteljema 
angleščine ter vodičem, g. Željkom 
Šalabalijo, odpelje do letališča Jožeta 
Pučnika v Ljubljani. Pot je bila zelo 
zabavna in polna navdušenja, saj 
nas je večji del poti zabavala glasba 
iz muzikala »Mamma Mia«.
Ko smo prispeli na letališče, smo 
najprej dobili vsak svoj »boarding 
pass«, s katerim smo se lahko prijavili 
na let. Ko smo oddali prtljago, smo 
šli skozi carinsko kontrolo, nato 
pa smo v čakalnici počakali na naš 
let. Med čakanjem smo bili vsi zelo 
nestrpni. Naš skoraj dveurni let do 
letališča Gatwick v Londonu je bil 
zelo miren in brez turbolenc. Ob 
pristanku je sicer nekoliko deževalo, 
ampak se je vreme kmalu izboljšalo. 
Z letališča smo se z vlakom odpelja-
li do predela East Croydon, kjer se 
je nahajal naš hotel. Od postaje do 
hotela je bilo le nekaj minut hoje. 
Odložili smo prtljago, nato pa se 
zbrali pred hotelom ter se s podze-
mno železnico odpravili v Camden 
Town, ki slovi po »alternativni« kul-
turi, številnih trgovinicah ter razno-
liki hrani. Tam smo imeli nekaj pro-
stega časa, da smo lahko kupili kak 
spominek zase in za svoje domače. 
Seveda nismo smeli zamuditi obi-

Tam smo se lahko postavili tako, da 
smo z eno nogo stali na vzhodni, z 
drugo pa na zahodni polobli našega 
planeta. Obiskali smo še pomorski 
muzej ter si ogledali znano ladjo 
imenovano  Cutty Sark, ki jo va-Cutty Sark, ki jo va-
ruje podoba čarovnice odete v 
kombinežo ter s konjskim repom 
v roki. Pomalicali smo v bližnjem 
McDonald’su, nato pa se z ladjico 
po reki Temzi odpeljali do svetovno 
znanega mostu – Tower Bridga. Ko 
smo se izkrcali, smo se odpravili do 
gradu Tower of London, kjer nam je 
g. Željko povedal legendo o sedmih 
krokarjih, ki živijo tam. Ta pravi, da 
če bi le eden od teh krokarjev odle-
tel, bi to pomenilo konec angleške 
kraljevine. Nato smo se sprehodili 
po  Tower Bridgu  do mestne hiše. 
Videli smo tudi Globe � eatre, zna-�eatre, zna-
no Shakespearjevo gledališče, ter se 
sprehodili čez most imenovan Mil-
lennium Bridge. Na drugi strani 
nas je čakala veličastna katedrala 
svetega Pavla. Ker je bil  London 
Eye zaradi napada ta dan zaprt, smo 
se odpravili v muzej Ripley’s – »Be-Ripley’s – »Be- – »Be-Be-
lieve It or Not«, kjer smo se vsi iz-
jemno zabavali. Posebej nam je bila 
všeč soba z laserji ter ogledali, kjer 
smo se vsi kar nekajkrat z našimi 

ska kavarne Starbucks. Ura je hitro 
minila in ob 18.00 smo se odpravili 
do bližnjega puba na večerjo. Večina 
nas je naročila tradicionalno angle-
ško jed imenovano »fish&chips«. Po 
večerji nas je pot vodila do znane   
trgovine z igračami  Hamleys  na 
ulici  Regent Street. V trgovini smo 
se lahko preizkusili v karaokah, 
vožnji avtomobilčkov na daljinski 
upravljalnik, metanju bumerangov 
… Imeli so zelo veliko igrač, ki so 
bile zanimive in s katerimi se je bilo 
vredno fotografirati. Lahko smo 
se poklonili tudi kraljici Elizabeti 
II., ki je bila v celoti sestavljena iz 
lego kock. Izmučeni smo se nato 
odpravili v hotel, kjer so nas čakale 
naše udobne postelje.
Naslednje jutro smo se ob 8. uri od-
pravili na zajtrk. Izbirali smo lahko 
med angleškim tradicionalnim zaj-
trkom, ki mu Angleži pogosto rečejo 
»Full Monty«, ter t. i. kontinentalnim 
zajtrkom z rogljički, mu�  ni, nu-mu�ni, nu-
tello, kosmiči ... Po zajtrku smo se 
zbrali pred hotelom ter se odpravili 
proti delu mesta imenovanem  Ca-
nary Wharf – znani poslovni četrti. 
Naša naslednja postojanka je bila 
edinstven  Greenwich,  ki ga »seka« 
greenwiški ali ničelni poldnevnik. 
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»beticami« zaleteli v ogledala.   V 
muzeju smo lahko videli tudi šte-
vilne zanimivosti. Med drugim smo 
lahko poskusili temperaturo morja 
tiste noči, ko se je potopil Titanik. 
Skozi Kitajsko četrt smo se napotili 
proti  Leicester Squaru, kjer so naši 
lačni trebuščki že nestrpno čakali na 
hrano iz Burger Kinga. Po obilni ve-
čerji je bila naša predzadnja postaja 
tega dne Novello �eatre, kjer smo 
si ogledali znan muzikal »Mamma 
Mia«. Nad pesmimi skupine ABBA 
smo bili zelo navdušeni, saj smo se 
jih že dva tedna pred odhodom pri-
dno učili. Muzikal je bil odličen in 
ob koncu smo vsi zapeli skupaj z 
njimi. Naša zadnja postaja drugega 
dne so bile udobne hotelske postelje.
Tretji dan smo se takoj po zajtr-
ku odpravili proti znanemu stolpu 
kraljice Elizabete II., ki pa ga veči-
na ljudi imenuje kar po zvonu, ki 
se imenuje   Big Ben. Nato smo se 
sprehodili skozi  St. James’ Park  ter 
si ogledali menjavo straže pred 
Buckinghamsko palačo. Fotogra-
firali smo se tudi s stražarji na ko-
njih. Sledil je obisk National Galle-
ry  na  Trafalgar Squaru, kjer lahko 
vidimo največje likovne umetnine 
s celega sveta. Po malici smo se od-
pravili na Baker Street – v muzej vo-
ščenih lutk Madame Tussauds, kjer 
smo se fotografirali s svojimi vzor-
niki ter različnimi znanimi osebami. 
S črnim taksijem smo se popeljali 
po zgodovini Londona ter si ogleda-
li razburljiv 4D film. Po napornem 
dnevu polnem hoje smo se odpravi-
li na večerjo v Pizza Hut, kjer smo 

bej Željku Šalabalija, ki je kar 3 dni 
prenašal naše tarnanje.
Posebna zahvala gre tudi našima 
učiteljema, ki smo ju prekrstili v 
»oči’la« Jurgeca in »oči’lco« Kovačič 
Žižek, da sta bila dovolj pogumna, 
da sta nas spremljala na to čudovito 
ekskurzijo, ki je bila ne samo 
poučna, ampak tudi zelo zabavna, 
polna dobre volje in podočnjakov.

BRANJE NE POZNA 
MEJA
Vita Lazić, 6. b

29. marca 2017 so nas v okviru 
projekta »Branje ne pozna meja – 
Čitanje ne poznaje granice« obiska- ne poznaje granice« obiska-
li učenci, učiteljica, knjižničarka in 
ravnateljica s pobratene šole Đuro 
Ester na Hrvaškem. Sprejeli smo jih 
učenci 6. b, saj smo v tem projektu 
sodelovali z njimi že v preteklem šol-
skem letu.  Ko so prišli, smo se na-
mestili v likovni učilnici, kjer smo se 
med seboj lepo pozdravili, nekateri 
tudi na šaljiv način. Nato smo odšli 
v našo šolsko knjižnico, kjer sva jih 
s Saro lepo pozdravili in napovedali, 
kaj bomo ta dan počeli. Po najinem 
govoru so nas pozdravili tudi učen-
ci OŠ Đuro Ester in nam predstavili 
knjigo, ki so jo prebrali, in sicer Bra-
tovščino Sinjega galeba, ki jo je na-
pisal Tone Seliškar. Povedali so tudi 
nekaj o Ptuju. Po predstavitvi smo v 
knjižnici imeli delavnice, kjer smo si 
naredili vsak svojo knjižno kazalko, 
jo okrasili z različnimi živalmi sesta-
vljenimi iz papirja in zamaška. Nato 
smo odšli v našo jedilnico in tam po-
jedli malico. Zatem smo se oblekli in 
odšli pogledati nekaj znamenitosti 
Ptuja, kot so Ptujski grad, knjižnica 
Ivana Potrča, Mestna hiša in druge. 
Po »turističnem pohodu« po našem 
mestu smo se ustavili v kavarni Mu-
zikafe, kjer smo se odžejali. Ko smo 
prišli nazaj v šolo smo skupaj pojedli 
kosilo in se poslovili. Ta dan je bil 
poučen in zabaven, najlepše pa je, da 
smo utrdili naše prijateljske vezi.

si lahko postregli s picami, solato 
ter pijačo. To je bila še naša zadnja 
večerja v Londonu. Ker sta nam dve 
pici še ostali, smo jih še topli poda-
rili brezdomcem. Odpravili smo se 
na  Oxford Street  – najbolj znano 
nakupovalno ulico Londona. Nato 
smo se utrujeni napotili v hotel.
Naše zadnje jutro smo se poslovi-
li od gospoda Željka, vodenje pa je 
prevzela gospa Vesna. Bili smo kar 
nekoliko žalostni, da že moramo 
domov. Z avtobusom smo se zape-
ljali do muzeja Natural History Mu-
seum, v katerem smo v dveh urah 
videli le kanček od milijonov ek-
sponatov, ki so tam na ogled. Zatem 
smo si ogledali še Science Museum, 
nato pa se odpravili v Fulham, kjer 
smo obiskali stadion nogometnega 
kluba Chelsea.  Avtobus nas je nato 
odpeljal do letališča Stansted, kjer 
smo se vkrcali na letalo ter poleteli 
proti Italiji. Po dveh urah leta smo 
pristali na letališču Treviso v Benet-
kah, kjer smo uro premaknili za eno 
uro naprej. Na letališču nas je že ča-
kal avtobus, ki nas je odpeljal proti 
Ptuju. Vožnja je bila tako dolga, da 
smo ob 2. uri zjutraj uro še enkrat 
premaknili, in sicer za eno uro na-
prej, ker smo prešli na poletni čas. 
Na avtobusu ni manjkalo smeha, saj 
smo se v teh dneh močno povezali. 
In ker enkrat vsem zmanjka energi-
je, je je tudi nam. Še dobro, da smo 
takrat prispeli na cilj. Ura je bila 4 
zjutraj, ko smo zopet videli naše 
starše, ki so nas že nestrpno čakali.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili 
našima vodičema, Vesni in še pose-
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DELAVNICA Z 
UPOKOJENCI
Klara Milošić, 9. b

Po napornem tednu sedenja v šol-
skih klopeh smo se prostovoljci 
Olgice v petek, 31. marca 2017, od-
pravili obiskat naše starejše občane 
v Dom upokojencev Ptuj. Ko smo 
prišli tja, so nas že pričakali z na-
smehom na obrazu v njihovi likovni 
sobi. Ker so z delom že začeli, smo 
se jim pridružili še mi v različnih 
delavnicah. Ker se je bližal čas veli-
konočnih praznikov, je bila to tudi 
tema delavnice.  Izdelovali smo pi-
sane košare, barvali jajčka, izdelo-
vali piščančke iz gline in papirnate 
zajčke. Pri tem smo se tudi zabavali 
in ker smo bili zelo pridni, so nas še 
pogostili s čajem, kavo in piškoti. Na 
žalost čas v dobri družbi hitro mine, 
zato smo se poslovili in zahvalili ter 
se počasi odpravili proti šoli. Bil je 
zanimiv in ustvarjalen dan.

TEHNIŠKI DAN ZA 
UČENCE 4. IN  
5. RAZREDA
Marko Lenart, 5. a

V petek, 31. marca 2017, smo imeli 
učenci 4. in 5. razreda tehniški dan. 
Učenke in učenci 4. razreda so izde-
lovali letala iz stiropora, učenke in 
učenci 5. razreda pa smo izdelovali 
hladilne torbe iz lepenke ter stiropora.
Naučili smo se, da stiropor upo-
rabljamo za toplotno izolacijo hiš, 
prav tako pa smo se naučili rezati 
stiropor z rezalnikom. Ob koncu 
tehniškega dne smo naše hladilne 
torbe razstavili in fotografirali.
Ta tehniški dan ni bila samo dobra 
in zabavna izkušnja za nas, ampak 
smo se veliko tudi naučili.

NARAVOSLOVNI 
DAN ZA UČENCE  
4. IN 5. RAZREDA
Teja Sabotin in Ela Milošič, 5. b

V torek, 4. aprila 2017, smo imeli 
učenci 4. in 5. razreda naravoslov-

Olgica poroča
ŠPORTNI DAN ZA 
UČENCE   
4. RAZREDA
Neja Gajzer, 4. b

V četrtek, 30. marca 2017, smo imeli 
učenci 4. a in 4. b športni dan. Od-
pravili smo se na pohod do Zabov-
cev. Na poti smo se ustavili pri go-
spodu Zvonku Križaju, kjer smo si 
ogledali kurentije in lovske trofeje 
živali. Lahko smo božali tudi ko-
nje. Ko smo prišli do želene točke, 
smo imeli počitek, nato pa smo se 
zabavali na igralih ob gozdu. Bili 
smo utrujeni, a smo se kljub temu 
nasmejani in polni pozitivnih vtisov 
vrnili v šolo.

ni dan. Tema naravoslovnega dne 
je bila »Voda – naše največje boga-
stvo!«.
Najprej smo se seznanili s pome-
nom vode za življenje ter nujnostjo 
varčevanja z vodo in se udeležili 
predstavitve vodne postaje.
Nato so se četrtošolci odpravili do 
Spuhlje, kjer so se preizkusili v eks-
perimentalnem delu z vodo.
Petošolci pa smo se odpravili do Či-
stilne naprave Ptuj, kjer smo si po-
drobneje ogledali čistilno napravo 
ter spoznali njeno delovanje.
Ta naravoslovni dan je bil zelo po-
učen.

ŠPORTNI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO  
9. RAZREDA
Ana Vindiš in Lucija Kokot,  8. b

V sredo, 5. aprila 2017, smo imeli 
učenci od 6. do 9. razreda atletski 
športni dan. Zbrali smo se na šol-
skem dvorišču ob 8.10, nato pa se 
odpravili proti mestnemu stadio-
nu.
Preizkusili smo se v več športnih 
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sedanjosti ter v letu 1830, in prika-
zuje življenje britanskih najstnikov 
ter težave, s katerimi se srečujejo 
po zaključku srednje šole. Glavni 
junak AJ najde star ključ, ki nosi 
njegovo ime in datum rojstva in ki 
ga nato skozi skrivnostna vrata po-
pelje v leto 1830. Zanimivo zgod-
bo so dijaki prepletli z glasbeni 
točkami, ki so predstavo dodatno 
popestrile in pričarale čaroben ob-
čutek starega in novega Londona.
Po zaključeni predstavi, ki smo 
jo nagradili z bučnim aplavzom, 
smo se zadovoljni odpravili nazaj 
v šolo.

DELAVNICE ZA 
STARE STARŠE
Evelina Palushaj, 7. b

V okviru Dneva za spremembe, 
ki ga je organizirala Slovenska fi-
lantropija, so se  v petek, 7. aprila 
2017, odvijale delavnice, na kate-
re smo povabili stare starše naših 
učencev. Pripravili smo jim zani-
mive delavnice, ki smo jih izvajali 
v šolski jedilnici. Na delavnicah so 
tako naši učenci ob pomoči svojih 
babic in dedkov izdelovali rožice 

Olgica poroča

disciplinah, in sicer v skoku v dalji-
no, skoku v višino, metu vortexa in 
teku na 60 in 600 m. Sprva nas je na 
stadionu presenetil dež, ampak se je 
kmalu zjasnilo. Čeprav smo bili zla-
sti po teku na 600 m zelo utrujeni, 
smo se na športnem dnevu zelo za-
bavali.

OGLED PREDSTAVE 
V ANGLEŠČINI NA 
GIMNAZIJI PTUJ
Maša Sarić, 9. b

Tudi to šolsko leto smo se učenci, 
ki imamo izdelan individualiziran 
program za nadarjene pri tujem 
jeziku angleščina, in tisti, ki so bili 
posebej uspešni na tekmovanjih iz 
angleščine, udeležili ogleda pred-
stave v angleščini, ki jo vsako leto 
pripravijo člani angleške gledali-
ške skupine »Angles« Gimnazije 
Ptuj. Letos so se z mentoricama, 
go. Aleksandro Pal in go. Romano 
Zelenjak, lotili priredbe angleške-
ga mladinskega romana z naslo-
vom »�e Door �at Led to Whe-
re« avtorice Sally Gardner.
Zgodba se odvija v Londonu v 
dveh časovnih obdobjih, in sicer v 

in knjižna kazala, preizkusili pa so 
se tudi v servietni tehniki. Vzdušje 
je bilo zelo lepo, saj je bil namen 
delavnic druženje različnih gene-
racij. Delavnice so se zaključile s 
pozitivnimi občutki vseh udele-
žencev, ki so izrazili željo, da po-
dobne dejavnosti še kdaj ponovi-
mo.

KULTURNI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO 9. 
RAZREDA
Maša Sarić in Klara Milošič, 9. a

V sredo, 19. aprila 2017, smo imeli 
učenci od 6. do 9. razreda kulturni 
dan. Ob 9. uri smo se z avtobusom 
odpravili v Maribor. Najprej smo 
naredili krajši pohod po drugem 
največjem mestu v Sloveniji in si 
ogledali nekatere znamenitosti, 
nato pa smo se odpravili proti Slo-
venskemu narodnemu gledališču, 
kjer smo si ogledali baletno pred-
stavo Romeo in Julija.
V predstavi, ki je trajala uro in pol 
s petnajstminutnim odmorom, 
so plesalci lepo prikazali, kako se 
razvije ljubezenska zgodba med 
glavnima junakoma – Romeom in 
Julijo. V drugem delu se je zgod-
ba nekoliko zapletla in plesalci so 
nam pokazali, da ni zmeraj nujno 
potrebno uporabiti besed za pona-
zoritev zgodbe. Pokazali so nam, 
da je ljubezen močnejša od sovra-
štva.
Predstava je bila izjemna in plesal-
ci so zgodbo izvrstno predstavili.
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POSADILI SMO LIPO
Nejc Rozman in Kajetan Kelnerič, 5. b

Običaj je, da lipe sadijo na posebnih 
mestih in ob posebnih priložno-
stih. To se je zgodilo pri nas, na Ol-
gici, v sredo, 19. aprila 2017. Čebe-
larsko društvo Ptuj nam je podarilo 
lipo, ki smo jo na šolskem igrišču z 
njihovo pomočjo posadili učenke in 
učenci 5. b.
O sajenju je nastala tudi pesem:

Ko sem se zjutraj zbudil, 
na lipo sem pomislil. 

Takoj sem v šolo zavil, 
da bi prvi lipo dobil. 
Ko lipo smo posadili, 

vsi veseli smo bili. 
Lipa bo zacvetela, 

vsa Olgica bo vesela.

zanimiv in poučen dan. Ob 7.15 smo 
se zbrali na parkirišču pod gradom, 
razdelili malico nato pa vstopili na 
avtobuse, ki so nas zapeljali v smeri 
Ljubljane.
Nekateri učenci smo se tako najprej 
zapeljali do Tehniškega muzeja v Bi-
stri, kjer smo se po razredih udele-
žili različnih delavnic. Šestošolci so 
v ustvarjalni delavnici izdelali vsak 
svojo žolno na vrvici, sedmošolci 
so izdelali kačjega pastirja, osmo in 
devetošolci pa smo se udeležili de-
lavnice z imenom Teslini poskusi. 
Delavnice so bile zelo poučne, hkra-
ti pa smo se ob njih tudi nasmejali 
in zelo zabavali. Po delavnicah smo 
si ob vodstvu še ogledali nekaj stal-
nih razstav Tehniškega muzeja in 
bili navdušeni nad razstavljenimi 
Titovimi vozili. Seveda smo se mo-
rali tudi fotografirati ob dvorcu, kjer 
snemajo televizijsko serijo  Usodno 
vino.
Naša naslednja postaja je bila slo-
venska prestolnica, kjer smo se naj-
prej sprehodili po starem mestnem 
jedru, po kosilu pa se odpravili do 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije, 
kjer je naša skupina izvedela veliko 
novega o življenju v morju. Po pred-
stavitvi zbirke smo imeli še nekaj 
časa, da si ogledamo stalne zbirke v 
muzeju, nato pa smo se morali od-
praviti nazaj na avtobus.
Po zelo poučnem in zabavnem na-
ravoslovno-tehniškem dnevu smo 
se vrnili domov v poznih popoldan-
skih urah.

igrico z naslovom  And … Action, 
nato pa je na oder stopila Naja, ki 
nam je zapela pesem Uncover Zare 
Larsson. Naslednja točka je bila spet 
dramska. Tokrat so se nam v igri �e 
Bored King  predstavili Alen, Tara, 
Anej, Jure, Manja, Mojca, Dominik 
in Etian iz 7. b. Vita, Nina, Zara in 
Naja iz 7. a so se nato predstavile z 
živahno plesno točko, takoj za nji-
mi pa smo v izvedbi Edisona, Zare 
in Tjaža še slišali deklamacijo pesmi 
posvečene 91. rojstnem dnevu kra-
ljice. V napeti ‘kriminalki’ z naslo-
vom  �e Gallery of �ieves  so se 
nato znova predstavili učenci 7. a, in 
sicer Vita, Jan, Jakob, Nina, Vid in 
Tim, nato pa je na oder znova stopila 
Naja, ki je zapela pesem When We 
Were Young  pevke Adele. Zadnjo 
dramsko točko smo zaigrali Matija, 
Ivana, Tara, Tomi, Evelina, Luka  in 
Dominik iz 7. b. V igri  What’s My 
Job smo predstavili televizijski kviz, 
v katerem smo tekmovalci z različ-
nimi vprašanji poskušali ugotovi-
ti poklic gostje. Kulturni program 
naše čajanke se je zaključil z violin-
skim nastopom Matije, ki nam je za-
igral pesem What Child Is �is?.
Na koncu so vsi štirje voditelji po-
vabili obiskovalce na pogostitev 
z  angleškimi sendviči, čokoladnimi 
mu�ni in pravim angleškim čajem.

NARAVOSLOVNO-
-TEHNIŠKI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO  
9. RAZREDA
Klara Milošič in Maša Sarić, 9. b

Torek, 25. april 2017, je bil za učence 
od šestega do devetega razreda zelo 

ANGLEŠKA ČAJANKA
Evelina Palsuhaj, 7. b

V četrtek, 20. aprila 2017, smo ob 
17. uri v šolski jedilnici učenci 7. a 
in 7. b pripravili angleško čajanko, 
in sicer ob 91. rojstnem dnevu an-
gleške kraljice Elizabete II., ki ga je 
praznovala dan kasneje. 
Čajanko je s klavirsko točko pričela 
Vita, ki nam je zaigrala skladbo 
z naslovom  Magična flavta. Nato 
so na oder stopili štirje voditelji – 
Zarja, Miha, Mojca in Matija, ki so 
pozdravili vse prisotne, nato pa v 
angleščini in slovenščini povezovali 
posamezne točke ter nam zaupali 
marsikatero zanimivost iz življenja 
najdlje vladajoče angleške 
monarhinje.
Učenci 7. a, natančneje Naja, Jure, 
Lucija, Luka, Nina in Sergej, so se 
nam predstavili z zanimivo angleško 
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ZAKLJUČNO 
SNEMANJE ODDAJE 
»RIBIČ PEPE«
Tretješolci

V sredo, 10.  maja 2017, smo imeli 
učenci 3. razreda zadnje snemanje 
oddaje Ribič Pepe.
V šolo smo prišli ob 7.15. Oblekli 
smo si majice. Ob prihodu snemalne 
ekipe smo si po obrazu naslikali lisi-
čje smrčke. Najprej so posneli ples v 
šoli. Nato smo skupaj odšli učenci 
od 1. do 5. razreda proti gledališču. 
Na Slovenskem trgu so nas pričaka-
li Čuki. S Čuki in Ribičem Pepetom 
smo posneli petje in ples. Učenci, ki 
so nas gledali, so zraven peli, plesali 
in uživali. Po plesanju smo učenci 
tretjega razreda nadaljevali s snema-
njem, drugi učenci pa so se vrnili v 
šolo. Posneli smo še govor pred gle-
dališčem, pri restavratorju in pred 
šolo. Ob 12. uri smo se vrnili v šolo.
Bilo nam je super in komaj čakamo, 
da bomo videli oddajo Ribič Pepe, v 
kateri bomo nastopali tretješolci OŠ 
Olge Meglič.

tos tekmovalo 21 osnovnih šol. Po-
merili smo se v štirih igrah. Najprej 
smo se pomerili v igranju »Človek 
na jezi se«. V drugi igri smo morali 
iz kock sestaviti sliko. Nato smo se 
preizkusili še v vožnji s kolesom, na 
koncu pa smo se pomerili v igri, pri 
kateri smo morali vsi tekmovalci s 
posamezne šole teči mimo stožcev, 
na poti  pobrati dve vedri in jih zliti 
v črpalko ter nato vodo izčrpati ter 
jo prenesti do sodniške mize. Sku-
pina, ki je nabrala največ vode, je 
zmagala.   
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SPOZNAVAJMO DRŽA-
VE EVROPSKE UNIJE
Vita Koren, 7. a

V soboto, 6. maja 2017, smo učenke 
7. a razreda - Nika Urek, Zarja Ma-
lovič in Vita Koren, z učiteljicama, 
go. Matejo Simonič in go. Branko 
Šijanec, na ptujskem Mestnem trgu 
sodelovale v projektu »Spoznavaj-
mo države EU«. Organiziralo ga je 
Turistično društvo Ptuj v sodelova-
nju s ptujskimi šolami. Počastili smo 
13. obletnico vstopa Slovenije v EU.
Vsaka šola je na stojnici predstavi-
la najzanimivejše in najbolj znane 
pravljice držav EU in se predstavila 
s kratkim kulturnim programom. 
Naša šola je predstavljala Madžar-
sko, ki je dežela Kralja Matjaža, 
učenci 1. razreda pa so zaplesali 
madžarski tradicionalni ples Čar-
daš. Na stojnici so bile mimoidočim 
predstavljene mnoge madžarske 
znamenitosti, zanimivosti madžar-
skih ljudskih pravljic in kulinarične 
dobrote.
Prireditve se je udeležila evropska 
komisarka za promet, Violeta Bulc, 
ki je povedala, da so takšni dogodki 
izrednega pomena za približevanje 
raznolikosti unije državljanom. “EU 
je treba živeti, EU je treba razumeti 
in jo tudi ves čas soustvarjati,” je de-
jala. Vreme nam je bilo naklonjeno, 
vzdušje pa dobro in evropsko.

OTROŠKA VARNO-
STNA OLIMPIJADA
Mark Tavčar, 4. b 

V sredo, 10. maja 2017, smo se 
učenci 4. a in 4. b udeležili Otroške 
varnostne olimpijade, na kateri je le-

UREDILI SMO 
VISOKO GREDO
Alja Rozman, 9. b

V petek, 12. maja 2017, smo na šol-
skem dvorišču pričeli s prvim kora-
kom k urejanju učilnice na prostem, 
da bi tudi mi imeli inovativni učni 
prostor na prostem in hkrati pope-
strili okolico šole. Učilnica na pro-
stem bo nam, učencem, omogočila 
gibanje, spoznavanje različnih rastlin, 
vrtnin ter pridelkov in tudi proce-
sov v naravi. Prvi element v učilnici 
na prostem je visoka greda. Najprej 
smo si pripravili teren, ki smo ga s 
posebnimi lesenimi robniki ogradili. 
Gredo smo nato napolnili z vejami, 
ovčjim krznom, listjem ter seveda z 
rodovitno prstjo, v katero smo nato 
posadili raznovrstne sadike.

EKSKURZIJA V 
AVSTRIJO
Klara Milošič in Taša Rojko, 9. b

V petek, 12. maja 2017, smo se učen-
ci, ki smo skozi šolsko leto pridno 
peli v mladinskem pevskem zboru 
in učenci, ki so v tem šolskem letu 
pridno pilili nemščino pri izbirnem 
predmetu, odpravili na poučno ek-
skurzijo v Avstrijo.
Zbrali smo se ob 7.30 na parkirišču 
pod gradom, kjer smo si razdeli-
li malico, nato pa se z avtobusom 
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KULTURNI DAN ZA 
UČENCE 4. IN  
5. RAZREDA
Marko Lenart in Timotej Miklošič, 5. a

V ponedeljek, 15. maja 2017, smo 
imeli učenci 4. in 5. razreda kultur-
ni dan. Odpravili smo se v Mestno 
gledališče Ptuj, kjer smo si ogleda-
li predstavo za mladino Veliki pok. 
Predstava, ki je nastala v kopro-
dukciji Mestnega gledališča Ptuj, 
Zavoda Margareta Schwarzwald in 
Cankarjevega doma Ljubljana, go-
vori o pomembnih svetovnih znan-
stvenikih in raziskovalcih. V zgodbi 
tako spoznamo velike ume, kot so 
Nikola Tesla, Albert Einstein, Char-
les Darwin, Isaac Newton, Marie 
Curie in Galileo Galilei. S predsta-
vo so nam mladim želeli sporočiti, 
da naj sprašujemo in govorimo na 
glas, tudi če drugi mislijo, da so naša 
mnenja ali vprašanja »neumna«. V 
predstavi smo zelo uživali. 

EX TEMPORE OB TE-
DNU LJUBITELJSKE 
KULTURE
Brina Bohl in Ana Vindiš, 8. b

Tudi v tem šolskem letu je naša šola 
z različnimi dejavnostmi sodelovala 
v projektu Teden ljubiteljske kulture. 
V torek, 16. maja 2017, je 13 učen-
cev iz 8. in 9. razreda pod mentor-
stvom učiteljice likovne umetnosti, 
ge. Nine Kolarič,  ustvarjalo na pro-
stem. Odpravili smo se na Prešerno-
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vo ulico in Slovenski trg, kjer smo 
tri šolske ure risali s svinčnikom. 
Naše likovno ustvarjanje je vzbudilo 
zanimanje pri marsikaterem mimo-
idočem kot tudi med mnogimi tu-
risti, ki so se v tem času sprehajali 
po našem najstarejšem slovenskem 
mestu. Za nas, učence, je bila to zelo 
zanimiva izkušnja, ki bi jo še kdaj z 
veseljem ponovili.

5. UNESCOV TEK 
MLADIH
Sanja Kopše, 8. b

V sredo, 17. maja 2017, je bilo na 
ptujskih ulicah znova živahno, saj 
je potekal že 5. UNESCOV ASP tek 
mladih, ki ga je organizirala Gimna-
zija Ptuj. Letošnji častni pokrovitelj 
teka je bil Borut Pahor, predsednik 
Republike Slovenije.
Teka se je udeležilo tudi nekaj učen-
cev naše šole. Zbrali smo se zjutraj 
v šolski telovadnici, kjer smo prejeli 
majice, štartne številke ter časovni 
razpored teka. Vrnili smo se nazaj k 
pouku in nestrpno čakali, da se od-
pravimo na prizorišče. Učenci od 7. 
do 9. razreda smo se nato ob 10.45 

odpravili proti čokoladnici Zotter. 
Vožnja je hitro minila in kaj kma-
lu smo prispeli v bližino Gradca, 
kjer se omenjena čokoladnica na-čokoladnica na- na-
haja.   Z veseljem smo si ogledali, 
kako nastane čokolada. Na začetku 
smo videli  kratek film o lastniku 
čokoladnice in izvedeli, kako je po- in izvedeli, kako je po-
toval v Indijo, da se je sam prepričal, 
kako kakavovec pridelujejo in da je 
izbral tistega najboljše kakovosti.   
Videli smo lahko, kakšen sladkor 
uporabljajo in kakšna so kakavova 
zrna.  Še z večjim veseljem pa smo se 
lotili degustacije različnih vrst čoko-
lad, ki je sledila uvodni predstavitvi 
čokoladnice. Poskusili pa smo lahko 
tudi čokolado s 100 % deležem ka-
kava. Seveda je bila zelo grenka, a 
zato toliko bolj zdrava. Vsi smo bili 
mnenja, da so prav vse odlične. Po 
ogledu smo se seveda morali ustavi-
ti še v prodajalni, kjer smo čokolado 
lahko tudi kupili.
Po dveh zelo sladkih urah smo se 
odpeljali do gradu Herberstein. Ob 
ogledu gradu smo izvedeli veliko 
zanimivosti o življenju na gradu v 
preteklosti.
Naša zadnja postaja je bilo mesto 
Graz, oziroma Gradec, kot ga ime-
nujemo Slovenci. Tam smo imeli 
nekaj prostega časa, da smo si mesto 
ogledali po lastnih željah.
Po zelo zanimivem dnevu smo se 
znova podali na avtobus, s katerim 
smo se v večernih urah vrnili domov.
Na izletu smo vsi izjemno uživali, 
še posebej mi, devetošolci, ki smo 
bili v tem šolskem letu še zadnjič pri 
pevskem zboru in izbirnem pred-
metu nemščina.
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odpravili proti mestni hiši, kjer smo 
počakali na naš start. Vmes smo se 
skupaj ogreli, nato pa se je začelo za-
res. Tekli smo 1300 metrov. Proga je 
vodila tudi mimo naše šole, kjer so 
za nas navijali sošolci. Ko smo odte-
kli, smo posneli še skupinsko sliko, 
se odpravili na tržnico na hambur-
ger, za tem pa nazaj v šolo.

DOBROTE SLOVEN-
SKIH KMETIJ
Kaja Golob in Ela Milošič, 5. b

V petek, 19. maja 2017, je bila 
otvoritev 29. razstave  Dobrote slo-
venskih kmetij, ki smo se  je znova 
udeležili tudi učenci naše šole. Na 
razstavi smo se predstavili s svojo 
stojnico, na kateri smo predstavili 
projekt Domače je drugače. Na stoj-
nici smo učenci 5. b ponujali doma-
če izdelke iz jabolk, in sicer jabolčni 
sok, jabolčno pito, jabolčni čips in 
jabolčni zavitek. Obiskovalcem smo 
podarili tudi verižice z lesenim obe-
skom z napisom Domače je drugače.
Naša stojnica je bila zelo obiskana in 
vsi, ki so se pri nas zaustavili, so zelo 
pohvalili ne samo stojnico, ampak 
tudi izdelke, ki smo jih ponujali.

učili smo se o pridobivanju soli, si 
ogledali maketo solin in občudovali 
model kristala soli in model kristala 
solnega cveta. Izvedeli smo, da da-
nes soline nimajo večjega gospodar-
skega pomena, so pa zaščitene kot 
krajinski park, ki daje zavetišče šte-
vilnim živalim in rastlinam.
Sledilo je mini križarjenje po slo-
venski obali mimo slovenskih ob-
morskih krajev: Portoroža, Pirana, 
Fiese, vse do Strunjana. Na ladji smo 
uživali  v sončnih žarkih in občudo-
vali galebe.
Ko smo se v Piranu izkrcali z ladje, 
je sledil voden ogled Pirana, kjer 
smo občudovali ozke uličice Pirana 
in značilne mediteranske zgradbe. 
Sprehodili smo se do cerkve sv. Juri-
ja, od koder je fantastičen razgled na 
Piran in se spustili do znamenitega 
Tartinijevega trga.
V poznih večernih urah smo se vr-
nili nazaj na Ptuj.
Tako je za nami  še zadnja zaključna 
ekskurzija v osnovni šoli, ki nam bo 
za vedno ostala v nepozabnem spo-
minu.

TEHNIŠKI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO 9. 
RAZREDA
Evelina Palushaj in Alin Zadravec, 7. b

V petek, 19. maja 2017, smo imeli 
učenci od 6. do 9. razreda 4. tehniški 
dan. Razdeljeni smo bili v 4 skupine 

ZAKLJUČNA 
EKSKURZIJA ZA 
UČENCE 9. RAZREDA
Devetošolci

Končno je napočil petek, 19. maj 
2017, dan, ki smo ga že težko pri-
čakovali. Navsezgodaj zjutraj nas je 
avtobus odpeljal v smeri Primorske.
Naša prva postaja je bila edinstvena 
Postojnska jama, ki je največja turi-
stična znamenitost Slovenije in sodi 
med najbolj znane in raznolike jam-
ske sisteme na svetu. 24 kilometrov 
rovov, galerij in veličastnih dvoran 
ponuja enkratno doživetje podze-
mnega sveta. Pri vstopu v jamo nas 
je pričakal turistični vlakec, ki nas 
je popeljal v čudoviti svet kapnikov. 
Med sprehodom po jami smo obču-
dovali različne stalaktite, stalagmi-
te, stebre, zavese in ostale kapniške 
tvorbe. Z malo domišljije smo si 
pričarali sladoled, špagete in še kaj. 
Očaral nas je prekrasen, mogočen in  
snežno bel Briljant - simbol Postojn-
ske jame. V jami smo nekaj trenut-
kov preživeli v čisti temi.  Ob koncu 
našega sprehoda po jami smo obču-
dovali edinstveno človeško ribico. 
Sledila je vožnja z vlakcem nazaj na 
dnevno svetlobo.
Nato nas je pot vodila do krajinske-
ga parka Sečoveljske soline, ki so 
največje  delujoče soline v Sloveniji. 
Sprehodili smo se po delu solin, kjer  
še vedno poteka pridelovanje soli po 
starih srednjeveških postopkih.  Po-
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in vsaka skupina se je udeležila dru-
ge delavnice. Naslednjo učno uro 
smo se zamenjali in potem znova, 
dokler se ni vsaka skupina udeležila 
vseh petih delavnic.
Naša skupina se je v prvi delavnici 
naučila veliko novega o svetlobi. Vi-
deli smo, kako se svetloba lomi, lah-
ko pa smo si tudi ogledali okolico 
skozi termično kamero in spektro-
meter. V naši drugi delavnici smo v 
parih izdelovali rakete iz plastenk. 
Tretjo učno uro smo se odpravili v 
šolsko telovadnico, kjer je bil posta-
vljen ogromen črn šotor. To je bil 
planetarij, v katerem smo izvedeli 
veliko zanimivosti o ozvezdjih in 
planetih. Predstavitev je bila zani-
miva in je hitro minila. Naša pred-
zadnja delavnica, na kateri smo se 
prav tako naučili veliko novega, je 
bila o kozmologiji.  Peto šolsko uro 
smo se vsi učenci odpravili na šol-
sko igrišče, kjer smo »spuščali« ra-
kete, ki smo jih ta dan izdelali. Naj-
prej smo jih napolnili z vodo, nato 
pa smo vanje spustili toliko zraka, 
da so poletele. Ob tem smo se vsi 
zelo zabavali.

NOČ POD ZVEZDAMI 
Darma Fenos, 4. a

V petek, 19. maja 2017, smo ime-
li učenci četrtega razreda  Noč pod 
zvezdami. Zbrali smo se v šoli ob 
13. uri. Najprej smo si ogledali film, 
nato pa smo šli na igrišče naše šole, 
kjer smo se nekaj časa igrali. Kmalu 
smo se odpravili v telovadnico, kjer 
je bil postavljen planetarij. Popeljali 

sili loviti. Imeli smo še malo proste-
ga časa za igranje, nato pa smo se 
odpravili nazaj v šolo. Ta dan je bil 
za vse nas nepozaben.

KAMIŠIBAJ NA 
OLGICI
Marko Lenart, 5. a

Učenci 5. a smo se v tem šolskem 
letu seznanili z vrsto gledališča, ime-
novano kamišibaj, pri katerem gre 
za pripovedovanje zgodbe ob slikah 
na malem odru. Kamišibaj  izvira iz 
Japonske, kjer kami pomeni papir, 
šibaj pa gledališče. Oseba, ki zgod-pa gledališče. Oseba, ki zgod-
bo pripoveduje se imenuje kamiši-
bajkar. Ta v mali leseni oder vstavi 
liste papirja z ilustracijami. Pred 
začetkom pripovedovanja uporabi 
dve leseni palčki, imenovani hiošigi, 
ki ju udari drugo ob drugo, da dobi 
pozornost gledalcev. Nekoč so ka-

smo se skozi vesolje in si ogledali, 
kaj prikazujejo zvezde. Nato smo se 
odpravili v učilnico, kjer smo imeli 
predavanje o vesolju. Po predava-
nju smo izdelovali rakete. Potrebo-
vali smo plastenke, lepilo, pisalo in 
škarje. Ko so bile izdelane, smo jih 
šli spuščat na šolsko igrišče. Kma-
lu je že bil čas za večerjo, zato smo 
se odpravili v šolsko jedilnico, kjer 
smo se najedli. Po večerji smo se 
znova odpravili na igrišče, kjer nas 
je čakal g. Alič, ki je s seboj imel 
teleskop, s katerim smo opazova-
li zvezde in planete. Po opazova-
nju smo se odpravili v telovadnico, 
kjer smo se preoblekli v pižame in 
se nato še malo zabavali. Napočil je 
čas za spanje. Sicer smo hoteli biti še 
zelo dolgo budni, a smo morali spa-
ti, da ne bi bili v soboto preveč utru-
jeni. Spanje v telovadnici je bila prav 
posebna dogodivščina. Zjutraj smo 
po zajtrku odšli pod Ptujski grad, 
kjer nas je čakal avtobus, ki nas je 
odpeljal do Ribiške družine Ptuj na 
Rogoznici. Tam nam je gospod po-
vedal, kako loviti ribe. Morali smo 
biti tiho, saj če bi bili glasni, bi se nas 
ribe ustrašile. Tudi sami smo posku-

mišibajkarji potovali iz kraja v kraj 
s kolesom. V vsakem kraju se je ob 
njih zbrala množica otrok, ki si je za 
drobiž kupila sladkarijo, potem pa 
prisluhnila kamišibajkarjevi zgodbi. 
Ta je navadno zgodbo zaključil, ko 
je bilo dogajanje najbolj napeto, saj 
je tako poskrbel za gledalce, ko se je 
čez čas znova vrnil. 
Tudi mi smo v tem šolskem letu 
pripravili svoje zgodbe, ki smo jih 
najprej zapisali, nato pa še lepo ilu-
strirali. Predstavili smo jih najprej 
svojim sošolcem, kasneje pa v šolski 
knjižnici tudi drugim učencem naše 
šole. Vsi učenci našega razreda smo 
si bili edini, da je kamišibaj ne samo 
poučen, ampak tudi zelo zabaven.
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KOLESARSKI IZPIT
Nik Tavčar, 5. b

Celo šolsko leto smo se učenci pete-
ga razreda pridno učili in pripravlja-
li na kolesarski izpit. Pri pouku smo 
se večkrat odpravili v računalniško 
učilnico, kjer smo se učili o prome-
tnih predpisih in pravilih v prome-
tu. Izvedeli smo tudi veliko novega 
o varni vožnji. Ko smo predelali vso 
snov, nas je čakal pisni preizkus zna-
nja, ki smo ga opravljali preko raču-
nalnika. Čeprav le-tega ni uspelo v 
prvo opraviti čisto vsem učencem, 
pa so ga čisto vsi uspešno opravili 
še pred začetkom praktičnega dela 
kolesarskega izpita. V okviru teh-
niškega dne, ki smo ga imeli 18. 
maja 2017, nas je obiskal policist, ki 
je preveril, ali so naša kolesa ustre-
zno opremljena in varna za vožnjo 
v prometu. Vsak učenec, ki je imel 
varno kolo, je prejel posebno nalep-
ko, ki jo je moral nalepiti na svoje 
kolo. Vožnjo smo najprej vadili na 
poligonu, kjer smo se naučili, kako 
nakazati smer, prav tako pa smo 
morali voziti ‚slalom‘, da smo izurili 
spretnosti na kolesu. V ponedeljek 
in torek smo imeli nato še zadnjo 
vajo pred izpitom, ki smo ga nato 
uspešno opravili v sredo, 24. maja 
2017. Sedaj se bomo končno tudi mi 
lahko sami vozili s kolesom. 

NAGRADNI IZLET 
NA DUNAJ
Luka Hodnik, 7. b

V petek, 26. maja 2017, smo se tisti 
učenci iz cele Slovenije, ki smo na 
šolskem tekmovanju kenguru do-
segli vse točke in na državnem vsaj 
70 %, odpravili na nagradni izlet na 
Dunaj. Zbrali smo se ob 5.30 na av-
tobusni postaji v Mariboru. Pot je 
trajala kar dolge 4 ure, a vmes smo 
imeli dva postanka, ko smo lahko 
malo pretegnili noge in pojedli ma-
lico. Na poti nam ni bilo dolgčas, saj 
smo imeli 5 nagradnih vprašanj. Vo-

NA OBISKU V 
KOPRIVNICI 
Naja Fridl, 7. a

V petek, 26. maja 2017, smo se ne-
kateri učenci naše šole odpravili na 
obisk v Koprivnico, kjer smo obiska-
li osnovno šolo Đuro Ester. Tja smo 
se odpravili učenci 3. a, ki sodelujejo 
v projektu »Branje ne pozna meja«, 
Naja Fridl, ki sem s pevsko točko 
nastopila na njihovi prireditvi ob 
dnevu šole, učiteljica Simona Trun-
tič, naša knjižničarka, gospa ravna-
teljica in pomočnik ravnateljice. Ob 
prihodu smo bili deležni prijetne 
dobrodošlice. Nekatere učence in 
učitelje smo že poznali, saj izmenja-
va poteka že več let. Po prihodu smo 
se odpravili v gledališče, kjer smo 
nastopili učenci njihove in naše šole. 
Po proslavi smo se odpravili nazaj v 
šolo, kjer smo imeli kosilo, nakar 
smo se odpravili nazaj na Ptuj.

PRIREDITEV OB 
ZAKLJUČKU 
BRALNE ZNAČKE
Maša Sarić, 9. b

Kot vsako leto smo tudi letos bralno 
značko zaključili s posebno priredi-
tvijo. Letošnja je potekala v četrtek, 
25. maja 2017. Na prireditvi, ki sta 
jo povezovala Mojca in Matija, smo 
znova slišali, kako pomembno vlogo 
mora imeti knjiga v življenju vsake-
ga človeka. Na prireditvi so nam ne-
kateri učenci naše šole nato prebrali 
nekaj svojih del, in sicer zgodb in 
pesmi, ki so jih ustvarili v tem šol-
skem letu. Učenci 3. a so nam pred-
stavili knjigo  Ciconia Ciconia, bela 
štorklja  hrvaške avtorice Andree 
Petrlik Huseinović, ki so jo brali v 
okviru projekta  »Branje ne pozna 
meja – Čitanje ne poznaje granice«, 
v katerem sodelujemo z našo pobra-
teno šolo Đuro Ester iz Koprivnice 
na Hrvaškem. Zgodbo so nam pred-
stavili v obliki gledališča kamišibaj, 

znika avtobusa sta nam med vožnjo 
nekaj povedala o zgodovini mesta, 
kamor smo prispeli ob 10.30. Na za-
četku smo si ogledali Schӧnbrunn, 
kjer je bivala Marija Terezija. Nato 
smo se odpravili še do labirinta in 
dvorca. Imeli smo tudi eno uro pro-
stega časa. Ogledali smo si še Šte-
fanovo katedralo, Hofsburg, Kunst 
Haus, nato pa se po zanimivem 
dnevu počasi odpravili proti domu, 
kamor smo prišli ob 20.25. To je bil 
zares nepozaben izlet.

EKO TABOR
Tretješolci

V ponedeljek, 29. maja 2017, smo se 
učenci 3. razreda z avtobusom od-
pravili na Areh.
Pred Ruško kočo nas je pričakal 
učitelj Miro. Nato smo se razdelili 
v sobe. Potem smo si ogledali cer-
kev sv. Areha. Po ogledu smo odšli 
do smučišča in nazaj. Po kosilu smo 
imeli prosti čas za igro. Nato smo 
se odpravili na daljši sprehod do 
Žigartovega vrha. Med potjo nazaj 
smo dobili sladoled. Po poti nazaj 
smo gradili hiške za škrate. Počasi 
smo se vrnili proti koči. Po večer-
ji smo imeli zanimivo predavanje 
lovca. Ko se je stemnilo, smo šli is-
kat škratove stopinje. Naslednji dan 
smo imeli orientacijski tek. Potem 
so nekateri jahali, ostali pa so nada-
ljevali z gradnjo škratovih hišk. Po 
kosilu smo se še malo igrali.
Ob 15. uri smo se z avtobusom od-
peljali domov. Bilo nam je zanimivo 
in zabavno in veliko smo se naučili. 



16 Olgica in mi, junij 2017

ŠPORTNO DRUŽENJE 
S STARŠI
Sanja Kopše, 8. b

V petek, 9. junija 2017, smo imeli 
vsi učenci naše šole športni dan, ki 
pa je bil tokrat nekoliko drugačen. 
V šoli smo se zbrali zgodaj popol-
dne, nato pa smo se v treh skupinah 
peš odpravili proti Spuhlji. Prvi so 
se na pot podali naši najmlajši, to so 
učenci od 1. do 3. razreda. Tem so 
sledili učenci od 4. do 6. razreda, za-
dnji pa smo se odpravili mi – učenci 
od 7. do 9. razreda. Pot nas je vodila 
ob Dravi mimo Rance in čeprav je 
bila dokaj dolga, je hitro minila. Ko 
smo prispeli v športni park v Spu-
hlji, kjer so se nam pridružili tudi 
nekateri starši, smo se lahko udele-
žili različnih športnih dejavnosti.
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kar jo je naredilo še posebej zanimi-
vo. Nato so nam povedali še nekaj 
zanimivosti o štorkljah.
Po predstavitvi sta vse skupaj na-
govorili še ravnateljica, ga. Helena 
Ocvirk, in naša knjižničarka, ga. 
Alenka Kandrič. Povedali sta, da 
smo v tem šolskem letu znova pri-
dno brali, saj je bralno značko uspe-
šno opravilo nekaj več kot 200 učen-
cev. Od tega tudi pet devetošolcev, ki 
smo bralno značko uspešno opravili 
vseh devet let svojega osnovnošol-
skega izobraževanja, zato smo zra-
ven posebnega priznanja za zlatega 
bralca prejeli še knjižno nagrado. 
Letošnji nagrajenci smo bili: Maša 
Sarić, Ina Skaza, Jana Sever, Monja 
Sabotin in Anej Podgorelec.

1. A – ZMAGOVALCI 
34. TEKMOVANJA ZA 
ČISTE ZOBE
Maša Sarić, 9. b

Tudi v tem  šolskem letu so učenci 
od 1. do 4. razreda naše šole aktivno 
sodelovali na  tekmovanju za čiste 
in zdrave zobe ob zdravi prehra-
ni. Vse  leto je zobna asistentka, ga. 
Helena Seidl, redno obiskovala naše 
učence in preverjala, kako le-ti skr-
bijo za svojo ustno higieno. Učenci 
1. a so se letos še posebej izkazali. 
Ker so bili vse leto pri umivanju zob 
najbolj redni in natančni, so posta-

opraševalko za kmetijstvo in prido-
bivanje hrane. Teoretično znanje, ki 
smo ga pridobivali pri krožku celo 
leto, smo nadgradili s praktičnim 
znanjem. V panju smo si ogleda-
li čebeljo družino, satje, degustirali 
smo čebelje pridelke in se celo pre-
izkusili v točenju medu.

li zmagovalci 34. Tekmovanja za či-
ste zobe ob zdravi prehrani osnov-
nih šol Republike Slovenije.  Prejeli 
so  posebno  priznanje,  za povrh pa 
še praktično nagrado – zobno pasto.

NA OBISKU PRI 
ČEBELARJU
Učenci čebelarskega krožka

V petek, 9. junija 2017, smo se učen-
ci Olgice, ki obiskujemo čebelarski 
krožek, udeležili dogodka, ki je po-
tekal v več kot 130 čebelarskih dru-
štvih po Sloveniji. Že tretje leto nam 
je pri tem pomagalo Čebelarsko 
društvo Ptuj. Z avtobusom smo se 
odpeljali v Spuhljo k čebelarju, g. 
Silvu Božičku. G. Božičko in g. Vrtič 
sta nam predstavila pomen opravlja-
nja čebelarske dejavnosti in avtohto-
no kranjsko čebelo kot pomembno 
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Naši najmlajši so se zelo zabavali v 
različnih športnih igrah, ki so jih za 
njih pripravile učiteljice od 1. do 3. 
razreda. Da je bilo še bolj veselo, so 
se jim kasneje pridružili tudi neka-
teri starši. Starejši učenci smo se po-
merili v različnih športih z žogo, kot 
so med dvema ognjema, mali nogo-
met, košarka in odbojka na mivki 
ter v metanju frizbija. Preizkusili 
smo se lahko tudi na plezalni steni, 
ki so jo postavili gostje iz plezalne-
ga kluba ter v plesnih delavnicah, ki 
so jih vodile plesalke iz plesne šole 
Mambo. Starejši učenci smo se s 
starši pomerili v odbojki na mivki.
Lakoto smo potešili z malico, ki je bila 
kot na pikniku, saj smo se pogostili s 
čevapčiči, klobasicami in ražnjiči ter 
svežo zelenjavo. Veliko športnih de-
javnosti, vroče sonce in dobra volja 
so poskrbeli, da je to športno druže-
nje, ki je letos zamenjalo zaključno 
prireditev, odlično uspelo. Izmučeni 
smo se nato, nekateri peš nekateri s 
starši, odpravili domov.

NOV PESKOVNIK 
Klara Krasnić in Alin Zadravec, 7. b

Naši najmlajši Olgičarji so bili ta te-
den še posebej veseli. V ponedeljek, 
12. junija 2017, so namreč končno 
dočakali težko  pričakovan peskov-

nik. Delavci so ga postavili na šol-
skem igrišču v bližini igral, sestavljen 
pa je tako, da se lahko pokrije, s či-
mer bo poskrbljeno za to, da bo pe-
sek zmeraj »čist«. Sedaj se bodo lahko 
tudi učenci naše šole igrali in uživali 
na mivki. Ker naju je zanimalo, kaj 
učenci menijo o novem peskovniku, 
sva se odpravili na igrišče in jim med 
igro zastavili  nekaj vprašanj. Tretje-
šolec Luka nama je povedal, da se mu 
peskovnik zdi zelo »kul« in da najra-
je izdeluje gradove in koplje luknje. 
Podobne odgovore sva dobili tudi od 
njegovih sošolcev, sicer pa so bili bolj 
malo zgovorni, saj so se raje navduše-
no igrali v novem peskovniku. 

»TERAPIJA BOSIH 
NOG« V UČILNICI 
NA PROSTEM
Ela Milošič in Teja Sabotin, 5. b

V torek, 13. junija 2017, smo si ob 
koncu šolskega leta na Olgici privo-
ščili in sestavili terapijo bosih nog.
Delo se je začelo ob 13. uri. Delali 
smo cele tri ure, a se je splačalo. Na 
začetku smo si z volno in palicami 
označili polje in ga izkopali v globino 
5 cm, v dolžino pa 10 m. Iz lesenih 
okroglic smo izdelali okvir, pri če-
mer nam je zelo pomagal oče našega 

sošolca, g. Boštjan Berghaus.  Nato 
smo na zemljo položili pokrivno fo-
lijo, da nam ne bo nagajal plevel.
V prvi okvir terapije smo položili 
žagovino, v drugega  drevesno lu-
bje, v tretjega kamenje in v zadnje-
ga storže. Delati terapijo bosih nog 
je bilo zelo zabavno in poučno.
Učiteljica nam je povedala, da tera-
pija bosih nog spodbuja delovanje 
možganov, zato smo zelo veseli, da 
jo bomo lahko koristili vsak dan.

ZBOROVSKI BUM 2017
Sanja Kopše, 8. b

V torek, 13. junija 2017, smo se pevci 
našega mladinskega pevskega zbora 
udeležili tretjega Zborovskega buma. 
Ob 10.20 smo se zbrali na železniški 
postaji in se z vlakom odpeljali pro-
ti Mariboru. Ko smo prispeli na po-
stajo, smo se peš odpravili v mesto 
na sladoled, zatem pa takoj na me-
sto prireditve, tj. nogometni stadion 
Ljudski vrt. Tema letošnjega buma 
so bile operne pesmi slovenskih ter 
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razreda tako uspelo zbrati kar 25.315 
kg odpadnega papirja, kar je približno 
4.000 kg več kot lani. Tudi letos so se 
izkazali naši najmlajši. Letošnji veliki 
zmagovalci so učenke in učenci 1. a, 
ki so zbrali kar  4.136 kg. Na drugo 
mesto so se uvrstili učenke in učenci 
2. a s 3.407 kg, na tretje mesto pa 1. b s 
3.104 kg odpadnega papirja. Prvo do 
tretjeuvrščeni so kot nagrado za celo-
letno pridno zbiranje papirja prejeli 
nagradni izlet v Pravljični gozd Rdeča 
kapica  v Mohorkovi grabi. 

VALETA 2017
Alja Rozman, 9. b

Sreda, 14. junij 2017, je bila za nas, 
devetošolce, prav poseben dan - dan, 
ki smo ga dolgo nestrpno čakali. Ko 
je napočil, so nas prevevali mešani 
občutki. Po eni strani smo bili veseli, 
da končujemo osnovnošolsko izobra-
ževanje, po drugi pa nas je preveval 
strah pred neznanim.
Valeto smo začeli z angleškim valčk-
om in nadaljevali z ostalimi plesi, ki 
smo se jih med šolskim letom naučili. 
Sledil je program z naslovom »Ne-
pozabnih 31«, ki je bil pripravljen v 

tujih izvajalcev. Ko smo se registrira-
li, smo se razdelili po glasovih in se 
odpravili na tribune. S prvo skupin-
sko vajo, ki je potekala  ob spremlja-
vi klavirja in solistov, smo začeli ob 
13. uri. Po uro in pol dolgi vaji smo 
imeli odmor, nato pa je sledila druga 
vaja, tokrat z orkestrom. Na vaji smo 
popravili nekaj manjših napak in ko-
maj čakali na začetek uradnega dela 
prireditve ob 17. uri. Dogodek se je 
začel z nagovorom strokovne vodje 
prireditve, dr. Inge Breznik, ter pred-
sednika naše države, Boruta Pahorja. 
Prireditev smo začeli z odlomkom iz 
Puccinijeve opere Madame Butterfly. 
Peli smo tudi pesmi številnih drugih 
skladateljev, kot so Bizet, Verdi, Fir-
št, Mozart …  Kot posebna gosta sta 
nastopila tudi mlada glasbenika pod 
imenom Wild Art. Vsi smo ob petju 
res zelo uživali in bili žalostni, ko se je  
prireditev zaključila. Ob koncu smo 
se lahko slikali še s predsednikom dr-
žave ter dirigentom. Množica otrok, 
bilo nas je 5500, se je razšla, spet se 
bomo srečali čez dve leti.

ZBIRANJE ODPA-
DNEGA PAPIRJA 
Evelina Palushaj, 7. b

Tudi v tem šolskem letu smo se učen-
ci Olgice potrudili in zbrali veliko 
odpadnega papirja, da bi tako pri-
pomogli k ohranitvi okolja, hkrati 
pa zbrana sredstva namenili v šolski 
sklad.  Da smo bili nad vsem uspešni, 
kažejo tudi končne številke. V tem 
šolskem letu je učencem od 1. do 9. 

slogu oddaje »Zvezde plešejo«. Štirje 
voditelji so uspešno povezovali »od-
dajo«, v kateri se je predstavilo vseh 
31 finalistov, tj. devetošolcev, v raz-
ličnih glasbenih, plesnih in pevskih 
točkah. Strokovna žirija v sestavi An-
drej Škufca, Katarina Venturini, Nika 
Ambrožič Urbas in Lado Bizovičar, 
je ocenjevala naše točke. Predstavi-
li smo tudi naše življenje na Olgici 
skozi minulih devet let ter v razre-
dni kroniki predstavili vsakega po-
sameznika. Sledil je del zahval, kjer 
smo se zahvalili vsem strokovnim in 
tehničnim delavcem šole, ge. ravna-
teljici in razrednikoma ter staršem. 
Eden pomembnejših delov valete 
je bil vpis zlatih odličnjakov v zlato 
knjigo ter podelitev knjižnih nagrad 
in priznanj. Sledila je razglasitev »naj 
kulturnikov«, »naj športnice« ter »naj 
učenke generacije«. V zaključku od-
daje »Nepozabnih 31« smo izvedeli, 
da so zmagovalci oddaje vsi finalisti. 
Ob pesmi »Time To Say Goodbye« 
smo se poslovili in odkorakali skozi 
Olgičina vrata. Priteklo je tudi nekaj 
solzic, saj smo počasi dojeli, da se 
resnično poslavljamo. Osnovno šolo 
smo zaključili. Pogrešali bomo Ol-
gičine šolske klopi, učitelje, sošolce, 
klepete na hodniku, šepetanja med 
poukom, izlete, tekmovanja in še 
in še … Pred nami je novo obdobje 
- obdobje srednje šole, večje odgo-
vornosti in novih izzivov. Zaprla so 
se ena vrata in odprla se bodo druga. 
Zavedamo se, da bo Olgica za vedno 
ostala v naših srcih. Upamo, da ne 
boste nikoli pozabili »Nepozabnih 
31«. Srečno!
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Tako kot v prvi, smo se tudi v  drugi polovici tega šol-
skega leta zelo izkazali na številnih tekmovanjih iz 
znanj, športnih tekmovanjih, tudi na literarnih, likov-
nih in drugih natečajih. Tukaj je nekaj naših najvidnej-
ših uvrstitev iz druge polovice šolskega leta.

V SREDIŠČU 
Asja Katarina Mogu, 8. b, je 11. marca 2017 na držav-
nem Cankarjevem tekmovanju prejela zlato prizna-
nje. Iskrene čestitke Asji in njeni mentorici - mag. Re-
nati Debeljak!

Luka Hodnik, 7. b, 
je 22. aprila 2017 na 
53. državnem tek-
movanju iz mate-
matike za Vegovo 
priznanje dosegel 
zlato priznanje.  Is-
krene čestitke Luku 
in njegovi mentorici, 
ge. Darji Šprah! 

Sara Rosalia Gutschi, 9. a, je 
osvojila kar dve zlati odličji: 
14. marca 2017 je na držav-
nem tekmovanju iz nem-
ščine, pod mentorstvom ge. 
Brigite Podgoršek,  dosegla 
1. mesto in zlato priznanje; 
15. maja 2017 je na državnem 
srečanju mladih raziskoval-
cev Slovenije prejela zlato 
priznanje za raziskovalno na-
logo Vpliv glasbe na učenje in 
Mozartov učinek, in sicer pod  
mentorstvom ge. Marije Fe-
guš Friedl ter somentorstvom 
mag. Renate Debeljak. Iskrene 
čestitke Sari in mentoricama!

RAZISKOVALNE NALOGE
V tem šolskem letu so se učenci naše šole na regijskem 
srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol 
Spodnjega Podravja in Prlekije predstavili s tremi razi-
skovalnimi nalogami in dosegli odlične rezultate.
Srebrno priznanje z uvrstitvijo na državno tekmovanje 
in bronasto priznanje na državnem tekmovanju:
Neja Veit, 9. a, in Anej Podgorelec, 9. b, za nalogo Arhi-
tekturna dediščina Ptuja in njen vpliv na turizem? (men-
torica: ga. Mateja Simonič).
Zlato priznanje z uvrstitvijo na državno tekmovanje in 
bronasto priznanje na državnem tekmovanju:
Jure Kekec in Anej Podgorelec, 9. b, za nalogo Primerja-
va elastomobilov (mentorica: ga. Vida Lačen).
Zlato priznanje z uvrstitvijo na državno tekmovanje in 
zlato priznanje na državnem tekmovanju:
Sara Rosalia Gutschi, 9. a, za nalogo Vpliv glasbe na 
učenje in Mozartov učinek (mentorica: ga. Marija Feguš 
Friedl, somentorica: mag. Renata Debeljak).
Iskrene čestitke vsem mladim raziskovalcem in njiho-
vim mentorjem!

TEKMOVANJA V ZNANJU
Angleščina – 7. razred (mentor: Vojko Jurgec)
28. 2. 2017 – državno tekmovanje 
Bronasto priznanje: Alen Benko, Matija Friedl, Etian 
Dane Pavlica, Matija Papdi, 7. b  

Angleščina – 9. razred (mentor: Vojko Jurgec)
18. 1. 2017 – regijsko tekmovanje 
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Špela Hrnčič, 9. b
Srebrno priznanje: Timi Valenčič, 9. b
21. 3. 2017 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Špela Hrnčič, 9. b

Cankarjevo tekmovanje (mentorica: Renata Debeljak)
25. 1. 2017 – regijsko tekmovanje 
Srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Asja Katarina Mogu, 8. b
Srebrno priznanje: Monja Sabotin, 9. a
11. 3. 2017 – državno tekmovanje 
Zlato priznanje: Asja Katarina Mogu, 8. b

Olgica tekmuje
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Fizika (mentorica: Darja Šprah)
9. 2. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na področno tekmo-
vanje: Matija Bojnec, Anže Hameršak, Asja Katarina 
Mogu, 8. b, Sara Rosalia Gutschi, Maša Travnikar Preac, 
Monja Sabotin, Neja Veit, 9. a, Jure Kekec, 9. b
18. 3. 2017 – področno tekmovanje
Srebrno priznanje: Anže Hameršak, 8. b, Jure Kekec, 9. b

Kemija (mentorica: Darja Lipovec)
16. 1. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto Preglovo priznanje in uvrstitev na državno 
tekmovanje: Glorija Šegula Šraj, 8. a, Jure Kekec, 9. b

Matematika (mentorici: Darja Šprah in Vida Lačen)
16. 3. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Lia Kampl, 6. b, Luka Hodnik, 7. b, Vid Kozel, 8. a, Anže 
Hameršak, 8. b, Bor Žarković Preac, 9. a, Jure Kekec, 9. b
22. 4. 2017– državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Lia Kampl, 6. b, Vid Kozel, 8. a, Anže 
Hameršak, 8. b, Bor Žarković Preac, 9. a, Jure Kekec, 9. b
Zlato priznanje: Luka Hodnik, 7. b
Diamantni kenguru: Jure Kekec in Anej Podgorelec, 9. b

Prva pomoč (mentorica: Slavica Marušek)
24. 5. 2017 – področno tekmovanje
4. mesto: Sara Desku, Iva Prša Đerić, 6. b, Lucija Dimovski 
Ivanuša, 7. a

Robotika (mentorica: Vida Lačen)
13. 4. 2017 – področno tekmovanje
3. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje: Sara Ar-
nuš, Neja Dokl, Iris Kristofič, 8. a 

Vesela šola (mentorica: Alenka Kandrič)
8. 3. 2017 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Matjaž Alič, Zala Raušl, Emma Sartor, Vid Zagoranski, 
4. a, Jakob Val Mogu, Jure Peklar, Iva Prša Đerić, 6. b, 
Matija Friedl, 7. b, Asja Katarina Mogu, 8. b, Sara Rosa-
lia Gutschi, Monja Sabotin, Neja Veit, 9. a, Jure Kekec, 
Anej Podgorelec, 9. b
12. 4. 2017 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Matjaž Alič, Emma Sartor, Vid Za-
goranski, 4. a, Jakob Val Mogu, Jure Peklar, Iva Prša 
Đerić, 6. b, Matija Friedl, 7. b, Asja Katarina Mogu, 8. 
b, Sara Rosalia Gutschi, Monja Sabotin, Neja Veit, 9. a, 
Jure Kekec, Anej Podgorelec, 9. b

Zgodovina (mentor: Dušan Lubaj)
1. 2. 2017 – območno tekmovanje
Srebrno priznanje: Anej Podgorelec, 9. b

Znam za več 
16. in 17. 5. 2017 – šolsko tekmovanje
1. razred: Oskar Kolarič, Ema Ganzer, 1. a (mentorica: 
Brigita Krajnc)
2. razred: Oskar Bricelj Čelan, 2. a, Zoja Travnikar Preac, 2. 
b (mentorici: Aleksandra Žarković Preac, Alenka Štrafela)
3. razred: Matej Mlakar Belšak, Živa Žnidarič, Oskar 
Hodnik, Nika Vidovič, Špela Kokot, Zoja Zemljarič, 
Teo Kostanjevec, Fabian Pšajd, Klara Gabrovec, Nia 
Bračič, Ajda Brodnjak Ritoša, Rene Kramberger, Zoja 
Postružnik, Lan Milošič  (mentorici: Barbara Majhenič, 
Simona Truntič)

Druga tekmovanja v znanju
Na tekmovanju iz ekokviza (mentorica: Darja Lipovec) 
je priznanje za sodelovanje prejelo 46 učencev od 6. do 
8. razreda. 
Na naravoslovnem tekmovanju Kresnička  so tekmovali 
učenci od 1. do 7. razreda (mentorji: razredniki – 1. do 
5. razred, Darja Lipovec – 6. in 7. razred). 30 učencev je 
prejelo bronasto priznanje. 
Na tekmovanju iz angleške bralne značke – EPI Reading 
Badge (mentorja: Vojko Jurgec in Ksenija Kovačič Žižek) 
je tekmovalo kar 277 učenk in učencev od 2. do 9. razre- učenk in učencev od 2. do 9. razre-2. do 9. razre-
da. 135 učencev je prejelo zlato priznanje, 80 učencev 
srebrno, 62 učencev pa priznanje za sodelovanje.
Na angleškem bralnem tekmovanju Knjižni molj – Bo-
okworms (mentorja: Vojko Jurgec in Ksenija Kovačič 
Žižek) je tekmovalo 99 učenk in učencev od 4. do 9. ra-
zreda. 83 učencev je prejelo zlato priznanje, 10 učencev 
srebrno in 6 učencev bronasto priznanje.
Na tekmovanju iz nemške bralne značke – EPI Lese-
preis (mentorica: Brigita Podgoršek) je sodelovalo 53 
učencev od 4. do 9. razreda. 14 učencev je prejelo zlato 
priznanje, 27 učencev srebrno, 12 učencev pa priznanje 
za sodelovanje.
V tem šolskem letu je bralno značko osvojilo več kot 200 
učencev od 1. do 9. razreda. Naziv zlati bralec si prisluži-
jo učenci, ki so osvojili bralno značko vseh devet let svo-
jega osnovnošolskega izobraževanja. V letošnji generaciji 
devetošolcev so to dosegli: Monja Sabotin, Jana Sever, 9. 
a, Anej Podgorelec, Maša Sarić, Ina Skaza, 9. b.

Olgica tekmuje
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ŠPORTNA TEKMOVANJA  
V SREDIŠČU 
Nika Strašek, 8. a, članica TK 
Ptuj, nadaljuje z vrhunskimi 
rezultati. Na turnirju WOW 
Air Open U14 na Islandiji 
je v mesecu aprilu dosegla 
izvrstno 2. mesto, v začetku 
junija pa je na mednaro-
dnem mladinskem turnirju 
TE v Mostarju v Bosni in 
Hercgovini dosegla odlično 
1. mesto, s čimer je še do-
datno utrdila 1. mesto na 
lestvici Tenis Slovenija do 14 
let. Čestitamo!

Alpsko smučanje (mentor: Boštjan Kozel)
6. 2. 2017 – področno prvenstvo v veleslalomu - nekate-
gorizirani učenci (uvrstitve do 10. mesta)
6. razred: Jure Majnik, 6. a, 9. mesto
7. razred: Naja Fridl, 7. a, 2. mesto
Mlajši učenci – ekipno: 2. mesto
Starejši učenci – ekipno: 5. mesto

Atletika – zimski pokal (mentor: Boštjan Kozel)
24. 1. 2017 – 1. tekma, 13. 2. 2017 – 2. tekma  (uvrstitve 
do 10. mesta)
9. razred: Gaja Elena Stanovnik, 9. a, 2. mesto

Atletika (mentor: Boštjan Kozel)
16. 5. 2017 – medobčinsko prvenstvo (uvrstitve do 10. mesta)
6. razred: Nika Milošič, 6. a, 5. mesto (300 m), Jure To-
mašič, 6. b, 9. mesto (skok v daljino), Ardit Krasniqi,  
6. a, 9. mesto (met vortexa)
7. razred: Anej Horvat, 7. b, 3. mesto (600 m), Tjaž Se-
dič, 7. a, 6. mesto (600 m), Jure Sluga, 7. b, 6. mesto 
(skok v daljino), Mojca Pulko, 7. b, 10. mesto (600 m)
8. razred: Matija Bojnec, 8. b, 5. mesto (300 m), Tomaž 
Kelnerič, 8. b, 6. mesto (skok v višino), Vid Kozel, 8. a, 
8. mesto (1000 m), Franci Križaj, 8. b, 8. mesto (suvanje 
krogle), Nik Vrbnjak, 8. b, 9. mesto (1000 m)  
9. razred: Gaja Elena Stanovnik, 9. a, 1. mesto (300 m), 
Kaja Rutar, 9. b, 7. mesto (300 m), Jure Kekec, 9. b, 9. 
mesto (60 m)
Ženska štafeta (4x100 m): Naja Fridl, 7. a, Sanja Kopše, 
8. b, Gaja Elena Stanovnik, 9. a, Kaja Rutar, 9. b, 7. mesto
Moška štafeta (4x100 m): Tilen Rajh, 9. a, Jure Kekec, 
Jaka Pšajd, Tilen Vogrinec, 9. b, 9. mesto
30. 5. 2017 – področno tekmovanje (uvrstitve do 10. mesta)
7. razred: Anej Horvat, 7. b, 5. mesto (600 m), Tjaž Se-
dič, 7. a, 10. mesto (600 m)

8. razred: Tomaž Kelnerič, 8. b, 5. mesto (skok v višino), 
Matija Bojnec, 8. b, 7. mesto (300 m)
9. razred: Gaja Elena Stanovnik, 9. a, 1. mesto (300 m), 
Jure Kekec, 9. b, 8. mesto (60 m) 
Ženska štafeta (4x100 m): Naja Fridl, 7. a, Sanja Kopše, 8. b, 
Gaja Elena Stanovnik, 9. a, Kaja Rutar, 9. b, 10. mesto

Judo (mentor: Boštjan Kozel)
15. 4. 2017 – področno tekmovanje
Staš Pevec, 4. a,  4. mesto 

Košarka (mentor: Dušan Lubaj)
9. 2. 2017 – medobčinsko tekmovanje – mlajše učenke: 
4. mesto
1. 3. 2017 – medobčinsko tekmovanje – mlajši učenci: 
1. mesto
7. 3. 2017 – področno tekmovanje – mlajši učenci: 3. 
mesto
Članice ekipe: Nika Milošič, 6. a, Naja Fridl, Nina Jan-
žekovič, Vita Koren, Zarja Malovič, Zara Šoštarič, Nika 
Urek, 7. a, Tara Majcenovič, Evelina Palushaj, Mojca 
Pulko, 7. b
Člani ekipe: Nejc Rijavec, 4. a, Mark Tavčar, 4. b, Nejc 
Rozman, Nik Tavčar 5. b, Tjaž Intihar, Jure Majnik, Jan 
Rebernišek, 6. a, Darvin Vauda Benčevič, Luka Drahu-
sh, 6. b, Miha Godicelj, Jure Gril, Jakob Rijavec, Vid Še-
gula Šraj, 7. a 

Nogomet (mentor: Boštjan Kozel)
22. 5. 2016 – medobčinsko tekmovanje – mlajši učenci: 
2. mesto (v predtekmovanju)
Člani ekipe: Mai Karo, Nejc Rijavec, 4. a, Nel Cartl, 
Alen Nikl, Maj Mahorič, Martin Marinkovič Borovnik, 
Jonathan Tobias Rec, 4. b, Rok Kukovec, Matic Rutar, 
Anej Topolnjak, 5. a

Odbojka (mentor: Boštjan Kozel)
23. 3. 2017 – medobčinsko tekmovanje – mlajše učen-
ke: 3. mesto
Članice ekipe: Hana Holc, Nika Milošič, Tjaša Šarac, 6. 
a, Lia Kampl, 6. b, Naja Fridl, Vita Koren, Zarja Malo-
vič, 7. a, Manja Brumen, Tara Majcenovič, 7. b 

Olgica tekmuje



22 Olgica in mi, junij 2017

Plavanje (mentor: Boštjan Kozel)
6. 6. 2017 – medobčinsko tekmovanje 
3. razred: Luka Sarić, 3. b, 1. mesto (50 metrov prosto), 
Nyree Zora Gurnick, 3. b, 3. mesto (50 metrov prosto)
4. razred: Zala Raušl, 4. a, 3. mesto (50 metrov prosto), 
Nejc Rijavec, 4. a, 3. mesto v skupini (50 metrov prosto), 
Vid Zagoranski, 4. a, 4. mesto v skupini (50 metrov prosto)
7. razred: Naja Fridl, 7. a, 1. mesto (50 metrov prosto), 
Naja Fridl, 7. a, 1. mesto (50 metrov prsno), Jakob Rija-
vec, 7. a, 3. mesto (50 metrov prosto)
8. razred: Anže Hameršak, 8. b, 1. mesto (50 metrov 
prosto) 

Rokomet (mentor: Boštjan Kozel)
3. 4. 2017 – medobčinsko tekmovanje – mlajši učenci: 
3. mesto
Člani ekipe: Ardit Krasniqi, Jan Rebernišek, 6. a, Andraž 
Alič, Matic Berghaus, Jure Luka Kramberger, Jakob Val 
Mogu,  Jure Peklar, Boris Potočnik, Jure Tomašič, 6. b 

Tenis (mentor: Boštjan Kozel)
2. 6. 2017 – področno tekmovanje
Matija Bojnec, 8. b,  3. mesto 

NATEČAJI
Na fotografskem natečaju Moje okolje je moje življenje, 
ki ga je razpisala Biotehniška šola Ptuj, so učenci pla-
ninskega krožka pod mentorstvom ge. Darje Brlek pre-
jeli posebno priznanje. 

Na likovnem natečaju Zrejlo je žito 28. državne razsta-
ve Dobrote slovenskih kmetij so bile za skupinski izdelek 
nagrajene tri učenke, in sicer Tisa Julija Golob, Tia Ser-
dinšek in Luna Žgalin, 2. a. Čestitke dekletom in men-Žgalin, 2. a. Čestitke dekletom in men-, 2. a. Čestitke dekletom in men-
torici, ge. Nini Kolarič.

Na literarnem in likovnem natečaju Evropa v šoli – Svet v 
katerem želim živeti, ki ga pripravlja Zveza prijateljev mla-
dine Slovenije, je bilo nagrajenih kar 15 učencev, in sicer:
- Zoja Čebulj, Matjaž Habjanič, Tisa Julija Golob, Luna 
Žgalin, 2. a, na regijski ravni (mentorica: Aleksandra 
Žarković Preac)

Olgica tekmuje
- Nina Hodnik, Zala Kokol, Grega Markež, Tiana Mla-
kar, na regijski ravni, Zoja Pšajd, Tina Zupanič, 2. b, na 
regijski in državni ravni (mentorica: Alenka Štrafela)
- Rok Gojčič, 4. a, na regijski ravni, Laura Bricelj Čelan, 
Staš Pevec, Emma Sartor, 4. a, Neja Veit, 9. a, na regijski 
in državni ravni (mentorica: Nina Kolarič)

Na mednaro-
dnem likovnem 
natečaju Zato 
me obišči, ki ga 
organizira Kul-
tu r no - nar avo-
slovno društvo 
Naša Zemlja, so 
bile nagrajene 
tri učenke naše 
šole, ki so likov-
no ustvarjale pod 
mentorstvom ge. 
Nine Kolarič: 
Tisa Julija Golob, 
2. a, Naja Fridl in 
Nika Urek, 7. a. 

Na literarnem natečaju Moja domovina, ki ga je organi-
zirala društvo Naša Zemlja, sta priznanje prejeli Hana 
Holc, 6. a, in Nika Urek, 7. a. Čestitke dekletoma in 
mentorici, ge. Vlasti Mlinarič!



23Olgica in mi, junij 2017

NAJ UČENCI 2016/17
V letošnjem šolskem letu je učiteljski zbor glede na dosežke in udejstvovanja na različnih področjih med deveto-
šolci za naj učence imenoval:
- naj učenka generacije: Sara Rosalia Gutschi, 9. a
- naj športnica generacije: Gaja Elena Stanovnik, 9. a 
-naj kulturnik/ca generacije: Anej Podgorelec, 9.b, Monja Sabotin, 9. a, Bor Žarkovič Preac, 9. a
- posebno priznanje za udejstvovanje na kulturno-umetnostnem področju: Kaja Rutar, 9. b, Sara Rosalia Gutschi, 
9. a, Nika Fridauer, 9. a, Maša Travnikar Preac, 9. a, Neja Veit, 9. a, Jana Sever, 9.a. 
Čestitamo!

Posebno priznanje za delo na kulturno-umetnostnem področju:  
Kaja Rutar, 9. b, Sara Rosalia Gutschi, 9. a, Nika Fridauer, 9. a, Maša Travnikar Preac, 9. a,  

Neja Veit, 9. a, Jana Sever, 9. a

Čestitamo!

Naj učenka generacije: 
Sara Rosalia Gutschi, 9. a

Naj športnica generacije: 
Gaja Elena Stanovnik, 9. a
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Naj kulturnik generacije: 
Anej Podgorelec, 9. b

Naj kulturnica generacije: 
Monja Sabotin, 9. a

Naj kulturnik generacije: 
Bor Žarkovič Preac, 9. a

Olgica tekmuje
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Olgica speaks English
I thought everyone was my friend, because I was stu-
pid and naive.  In the sixth grade, my only friend (my 
sister) finished this school and went to high school in 
Maribor. Around that time, I was really depressed and I 
developed more social anxiety and also an eating disor-
der. I wasn't in a very good place at the time. I was the 
happiest when my sister came home for the weekend. 
I started to avoid my classmates, because there was so 
much drama and it really didn't help my depression. So 
for two years, I didn't talk to anyone, that's why I can't 
really explain the relationship I had with my classmates, 
because I never spoke to them that much. However, this 
has changed this year. 
It's really hard to think about the future. For the past 
three years, I have never thought I was going to live to 
see this day. I'm going to SŠOM (Srednja šola za obliko-
vanje Maribor) and we're also moving there this sum-
mer. 
My sister is going to study English at the University of 
Maribor and I hope I'm making the right choices as of 
now. As I said, it's hard to think about the future after 
nine years of being told where to sit, when you can go to 
the bathroom and what to think. 
I don't know what the future brings, but let's hope that 
one day I'll get to see my sister and myself moving out 
of Slovenia and live a life worth living. 

slika Nika Fridauer, 9. a

AT THE END OF ONE ROAD
Evelin Krajnc, 9. b

�ese past nine years in this school hold a lot of happy 
and somewhat sad memories. I never went to kinder-
garten, so I was the only one who knew no one on the 
first day of school. I was scared, but excited. Luckily my 
mum knew my classmate’s Anej's mum, so he was the 
first person I knew.
I remember that on the first day of school we gathered 
outside and the principal had a speech about school and 
some other things that I don't remember much. I was 
familiar with school, because I have a sister who's four 
years older than me. When we went inside, I sat next to 
Jaka and Tilen. �ey were best friends back then, but 
they had a fight over a girl (Klara) in the first grade, so 
they didn't speak to each other until fifth grade.
�e next week, Anej wasn't in school, because he was 
sick, so I was all alone. �at's when Tina came. She was 
crying and she said she didn't want to be there. (No one 
did, Tina. No one.) I remember I had a toy lamb that 
had a red necklace around its neck, so I gave her that 
and she finally stopped crying. 
�ese are the things I remember the most. A lot of 
my classmates don’t remember when I tell them about 
them, but I'm somewhat sure they happened and they're 
the only memories I have of school that aren't sad and 
depressing. 
In the sixth grade, we got a new teacher for every su-
bject. On the first day of school, our class teacher scared 
us so much I kept thinking about what he said for days. 
�at teacher was Dušan Lubaj. He seemed pretty scary 
until last year and I didn't like him very much at first. As 
far as I can remember, my favourite subject was English. 
My sister had a lot of problems and wasn't very good at it 
at first. Our English teacher, Vojko Jurgec, taught her a lot 
and she said many great things about him, so that's why 
English has been and so far still is my favourite subject. 
I hate Maths. Maths is the worst. I didn’t have many 
problems with it, until we started adding letters to it. In 
the sixth grade I also got my first F. I wasn't really sad 
about it, because I was never good at Maths, so it didn't 
really surprise me. �e somewhat worst memory I have 
is when I got my fist B in English. It was the only thing I 
thought I was good at and I was really sad when we got 
the test back. I think that was also the first time I cried 
in school as well. 
Generally, I don't like this school. As I said before, the 
only good thing in this school is English. �e thing is, I 
really dislike some people here. �e building is fine. It's 
old, quiet and it leaves me alone. 
I have never had many friends (here we go again). I 
thought Tina was my friend until sixth grade. Honestly, 
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Olgica speaks English
IMPORTANT THINGS TO ME
Jure Luka Kramberger, 6. b

My favourite possession is my bike. It's grey, black and 
white. It's got a bell, brakes, lights and retro reflectors. It 
was a birthday present from my family.
My favourite place is Ptuj. It is my hometown. It's small 
and it's the oldest town in Slovenia. �e Drava River 
flows through it. �ere's a castle at the top of a hill. It's 
called Ptuj castle.
Elephants are my favourite animals. �ey're big and 
grey. �ey have big ears and a big trunk.
My favourite film is »Fast and Furious«, because there’s 
a lot of action and fast cars in it.
My best friend is Jure Peklar. He's quite tall. He's got 
blond hair. I like Jure, because he's funny, cool and re-
ally friendly.

slika Manja Brumen, 7. b

slika Rok Gojčič, 4. a 

something. I like my hover board because I'm lazy and 
I don't want to walk and also because it's fun to ride 
with it.
In the morning I sometimes wake up at half past six and 
sometimes at half past seven. Later, I get dressed and 
eat breakfast. After breakfast I brush my teeth and hair. 
�en I go to school. When I get home, I do my home-
work and after that I go get some fresh air and do some-
thing outside. �en I go to my dance class and when I 
get home I watch TV and go to sleep at 10 o'clock. 
Lots of love, 
Lia

SUPER ME!
Darvin Vauda Benčevič, 6. b

I've got a lot of superpower wishes. I want to be invisible 
and I would like to fly. Because I like basketball, I would 
have a ‘jumping’ superpower. I want to jump really high 
and score every time. I would breathe under water and 
talk to animals. Maybe I could transform to any animal 
I would like. From a bee to an elephant. I would read 
minds and know the answer to every important questi-
on, which means I would be super smart.

A LETTER TO SADIE
Lia Kampl, 6. b

Dear Sadie,
I'm Lia Kampl and I'm 12 years old. My birthday is on 
7th February. I'm in class 6. b at OŠ Olge Meglič. I like 
to dance, go shopping, cook, etc. My favourite city is 
London and I can't wait to go there in the 8th grade. I 
live in Ptuj, Slovenia. Ptuj is the oldest town in Slovenia. 
I've got a brother, mum and dad. My brother’s name is 
Nai, my mum’s name is Maja and my dad’s name is De-
nis. We also have two cats and two fish. 
I have three best friends: Vanesa Pungaršek is small, 
pretty and funny. She's 11. Vita Lazič is also smart, pret-
ty and always ready to help; and Tjaša Šarac, who's tall, 
funny and smart. She's 12. 
My two favourite possessions are my phone and my ho-
ver board. I like my phone because I can always chat 
with my friends and check the internet if I want to find 
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Olgica razmišlja
Tudi tokrat nismo pozabili na vaše male sive celice. Naši najmlajši se bodo preizkusili v reševanju križanke poveza-
ne s šolo, nekoliko starejši pa se lahko preizkusijo v poznavanju slovenskih igralk in igralcev. Verjamemo, da ne bo 
pretežko. Želimo vam dolge počitnice! 

OTROŠKA KRIŽANKA
Reši križanko. V obrobljenem okvirčku boš dobil geslo, nato v okvirček nariši še en predmet, ki sodi v to skupino.

Pripravili: Evelina Palushaj, 7. b, in Alja Rozman 9. b
Avtorice risbic: Ina Skaza, Alja Rozman in Ylleza Imeri, 9. b 
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Olgica razmišlja
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SLIKOVNA KRIŽANKA 
Eno slovensko igralko smo s pomočjo računalnika malo popačili. Jo  
prepoznaš? Če ne, reši križanko in kmalu izveš, koga iščemo. 

Pripravile: Klara Krasnić in Alin Zadravec, 7. b

REŠITEV
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Olgica obuja spomine
DRAGI DEVETOŠOLCI!
Končujejo se vaša najlepša in najbolj brezskrbna leta. Kmalu boste še zadnjič prestopili prag naše šole »Olgice«. 

Velikokrat ste vanjo prihajali veseli, nasmejani, željni novega znanja, spoznavali ste sošolce in stkali veliko prija-

teljskih vezi. Včasih ste se zjokali od veselja pa tudi od žalosti. Vendar teh let na Olgici ne boste pozabili nikoli v 

življenju. V imenu vseh učencev, ravnateljice, učiteljev in drugih delavcev Osnovne šole Olge Meglič vam želim, 

da vas v nadaljnjem šolanju spremljata sreča in uspeh in naj se vam uresničijo vsi vaši cilji. 
Sara Gmajner Primc, podpredsednica šolske skupnosti

Kot prvošolčki na dvorišču ponosno ste stali in fotografu na vsa usta ste se smejali.

Računalništvo hitro res ste vzljubili in vse planete ste osvojili.

Skrbeli ste redno za zdravo telo in priznanja tako kar 'deževala' vam so.

V drugem razredu ste tako na sneg se podali, v četrtem pa v 'noči pod zvezdami' v šoli prespali.
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Olgica obuja spomine

Na angleški čajanki ste nam sporočili, da angleščino res dobro ste usvojili.

V Londonu ste res lepo se imeli, še posebej, ko na 'London Eye' ste se povzpeli.

V umetnosti ste se zelo izkazali, na dnevih dejavnosti prijateljstva stkali.

Devet let bili ste zares dobri sošolci ... Srečno, devetošolci!
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Klara Krasnić, 7. b

Tudi v tem šolskem letu nadalju-
jemo z  intervjuji  znanih  osebno-
sti, ki so nekoč obiskovale Olgico. 
Tokrat smo se odločili predstaviti 
Jerneja Brenholca, ki ga je v prete-
klih mesecih širša slovenska javnost 
lahko spremljala v oddaji Zvezde 
plešejo, Ptujčani pa ga že dolgo  po-
znamo po njegovih odličnih plesnih 
dosežkih.

Najprej bi se vam rada zahvalila, 
da ste si v vašem zasedenem urniku 
vzeli čas za ta intervju. Kdaj ste se 
začeli ukvarjati s plesom?
Plesati sem začel, ko sem bil star 8 
let. Takrat sem obiskoval  2. razred 
osnovne šole.
Kdo vas je navdušil za ples?
To je zanimiva zgodba, saj sprva 
sploh nisem bil  navdušen  nad ple-
som in ne nad nastopanjem. Potem 
je  naneslo, da sva enkrat šla s sestro 
skupaj iz šole domov mimo Naro-
dnega doma na Ptuju, kjer so bili 
plesni tečaji. Tam me je sestra nato 
vpisala v tečaj in tako se je vse sku-
paj začelo.
Kdaj in kje ste prvič nastopili?
Prvič sem nastopal leta 1994. Bila 
je  mednarodna tekma v telovadnici 
OŠ Markovci. To so bila meddržav-
na tekmovanja in tisto je bila moja 
prva tekma.
Kaj vam ples sploh pomeni?
Ples je način izražanja. Rekel bom 
tako: »Ples kot tak je nasploh način 
življenja.« Dejstvo je, da lahko skozi 
ples izkažeš  svoje trenutno počutje,  
tvoje trenutno razpoloženje, nekaj, 
kar bi naj bilo, nekaj, kar ni, pa bi lah-
ko bilo. V glavnem je en kup stvari, 
kup čustev, ki se v tebi nabirajo. Lah-
ko so pozitivna, lahko so negativna. 
V glavnem, karkoli v tebi je, lahko 
tisti trenutek daš ven. To je tisti čar, 
ki ga lahko pokažeš z nekim plesom.«
Kateri ples najraje plešete?
Glede na to, da sem tekmoval, mi 
mora biti vseh 10 tekmovalnih ple-

sov nekako  pri srcu. Zaradi tekmo-
vanj jih moram nenehno trenirati 
in  plesati. Če pa bi moral izbrati, mi 
je  med standardnimi plesi najljubši 
'slowfox', med latinsko-ameriškimi 
pa 'paso doble'.
Kdo je vaša sanjska plesna partne-
rica?
Moja sanjska plesna partnerica … 
Rekel bom, da  nimam nekih idea-
lov. Pomembno je, s kom se ujameš. 
Vrhunskih plesalk je ogromno, tako 
slovenskih kot tujih. Toda, dokler ne 
zaplešeš z nekom, ne veš, če se ujameš 
in to je pri plesu najbolj pomembno. 
Tako, da če ti odgovorim na vpraša-
nje, nimam sanjske plesne partnerice.
Vemo, da ste kot profesionalni ple-
salec dosegli odlične rezultate na 
številnih tekmovanjih. Kateri do-
sežek vam največ pomeni in zakaj? 
Mogoče ti dosežki, ki meni največ 
pomenijo, niso ravno zmage ali pa 
naslovi svetovnih prvakov. Ti rezul-
tati so bili doseženi takrat, ko mo-
goče to nihče od mene, oz. od naju 
ni pričakoval, bodisi zaradi starosti 
bodisi zaradi  kakršnih koli drugih 
dejavnikov. Najbolj  ponosen sem 
zagotovo na 2. mesto  v znamenitem 
Blackpool  tekmovanju, ki  v plesu 
pomeni podobno kot Wimbledon 
v tenisu.  To mi zagotovo pomeni 

največ. Veliko mi  pomenijo tudi 
pokali svetovnih in evropskih pr-
venstev med samimi profesionalci  
v kombinaciji desetih plesov in pa v 
samih šov plesih, to pomeni v tek-
movanjih, kjer lahko narediš svoj 
šov program, svoje šov točke.  Več 
kot dosežki na tekmovanjih mi po-
menijo nastopi in  šovi, ki jih ljudje 
radi gledajo in se ob tem zabavajo. 
Vemo, da ste bili tudi učenec naše 
šole. Kakšne spomine imate na Ol-
gico?
Na Olgico imam zelo lepe spomine. 
Velikokrat se spomnim šolskih dni. 
Ponosen sem, da sem bil učenec te 
šole. Sicer je takrat, to je že nekaj let 
nazaj, še tu vse skupaj drugače zgle-
dalo. Zadnji del je zgledal drugače, 
ampak bistvo je ostalo enako. Tudi 
veliko učiteljev še dela na šoli, ki se 
jih spomnim in oni verjetno tudi 
mene. Zelo prijetne spomine imam. 
Moram priznati, da nimam slabe iz-
kušnje iz OŠ. Če bi bilo možno, bi 
takoj zavrtel čas nazaj.
Kateri predmet ste imeli najraje v 
šoli? 
Nisem imel najljubšega predmeta, 
pa tudi  predmeta, ki bi bil najmanj 
priljubljen. Vse predmete sem imel 
podobno rad, čeprav  mi je športna 
vzgoja vseeno bila tisti ljubši pred-

INTERVJU Z JERNEJEM BRENHOLCEM
Olgica sprašuje 
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met med drugimi predmeti. Moram 
pa priznati, da sem imel rad mate-
matiko in kemijo. Tudi gospodinj-
stvo je bilo zanimivo, saj smo kuha-
li. Vsak predmet mi je nekaj dal in 
vsak predmet mi je bil zelo zanimiv 
ali zaradi samega predmeta ali uči-
telja, ki me je učil.
Letos vas je v oddaji Zvezde plešejo 
lahko spoznala tudi širša slovenska 
javnost. V oddaji ste plesali z Urško 
Vučak Markež, ki je bila prav tako 
učenka naše šole. Ali ste Urško po-
znali že pred začetkom oddaje?
Ja, midva z Urško sva se poznala že 
od prej, čeprav bolj megleno. Zani-
mivo je tudi to, da sva kot otroka oz. 
mladostnika živela v istem bloku na 
Rimski ploščadi, ampak nikoli nisva 
nikjer sodelovala, niti se kaj dosti 
pogovarjala. Tudi to, da sva plesa-
la skupaj, je bilo čisto naključje, za 
kar so poskrbeli ustvarjalci oddaje. 
Midva  nisva imela nič pri tem, ni-
sva izrazila želje, da bi skupaj plesa-
la. Tako se je zgodilo, očitno sva si 
bila karakterno tako blizu, da sva se 
ujela.  Oni v oddaji so naju določili 
za plesni par.
Videli smo, da se odlično razumeta 
in da so vajini treningi bili zmeraj 
zelo zabavni. Kako bi vi opisali va-
jine treninge?
Večini ljudi se zdi, da sva se z Urško 
samo smejala in zabavala. Saj sva se 
res zabavala, ampak dejstvo je, da 
ima teden samo 7 dni in da smo vsi 
imeli enak čas na razpolago. V ne-
deljo je bilo treba predstaviti točko v 
taki obliki, kot ste jo videli. In če si se 
več časa smejal, ti je ostalo manj časa 
za trening ali pa si moral to nekje 
nadoknaditi, tako da sva midva zelo 
pridno trenirala. Res pa je, da sva se 
ob tem tudi zabavala in da je na tre-
ningih bilo zelo sproščeno vzdušje.
Z odličnimi plesi sta navdušila ži-
rijo ter gledalce. Vemo, da je v teh 
nekaj minutah vloženo ogromno 
truda in da ste vi kot profesionalni 
plesalec tisti, ki mora poskrbeti za 
primerno koreografijo. Kaj pripra-
va le-te sploh zajema?

Treba je vedeti, da oddajo pripravlja 
približno 180 članska ekipa in to, kar 
ste vi videli na televiziji, torej posa-
mezne točke vseh plesnih parov, je 
bil odraz dela celotne ekipe. Koreo-
grafija, ki sva jo plesala midva z Ur-
ško, je res moja ideja, moji koraki, ki 
sem jih moral naučiti Urško, ampak, 
da je točka izgledala tako kot je iz-
gledala, je poskrbelo ogromno ljudi, 
ki so bili vključeni. Tudi za ogromno 
drugih stvari je bilo treba poskrbeti: 
za kostume, luči, pa samo scenogra-
fijo, živo glasbo. Potem izbira zorne-
ga kota … Konec koncev je bilo tam 
8 kamer, ki so pokrivale cel studio.  
Če na kratko povzamem, je koreo-
grafija bila po večini moja, ampak 
res pa je, da je to odraz dela vseh 180 
ljudi, kar veliko zahteva.
Ste strog plesni učitelj?
Ne, nasploh premalo strog, to vem 
sam, da mi manjka strogost. Res pa 
je, da sem po naravi tak človek, da 
nisem kompliciran, verjetno se to 
potem izraža tudi pri mojem delu.
Kako premagate strah pred vsakim 
nastopom?
Zdaj nekega straha pred nastopom 
ni, je samo neka tista pozitivna, če 
lahko tako rečem, trema, ki pa me 
po navadi pripravi do tega, da dam 
tisto  iz sebe, kar si pač v tistem tre-
nutku sposoben. Torej nimam tiste 
prave treme, da bi me bilo strah, da 
bi se karkoli zgodilo narobe ali da bi 
me bilo sram. To ne. Je pa pač tisto, 
ko stopiš na oder, ko hočeš pokazati 
svoj maksimum in mogoče je to ta 
mala trema ali strah, kot si ga poi-
menovala.
Kakšen je občutek, ko se vidite na 
TV ekranu? Ste do svojih nastopov 
zelo kritični?
Do svojih nastopov sem precej kri-
tičen in ful nerad se gledam po TV 
(smeh). Je dosti stvari, ki jih še ni-
sem pogledal. Od 11 oddaj sem po-
gledal samo 3, pa še to ne celih, pa 
še to praviloma ne svojih nastopov.
Česa ste se najbolj veselili pri odda-
ji Zvezde plešejo?
Česa sem se najbolj veselil? Ne vem. 

Celega projekta, tega, da me čaka 
nekaj novega, da bom spoznal ogro-
mno novih ljudi in dobil ogromno 
nekega novega znanja. Prva oddaja je 
bila na sporedu 12. marca, plesalci pa 
smo s pripravami začeli že decembra. 
Zvezde smo dobili že konec februarja 
in takrat tudi začeli s treningi.
Kje v plesnem svetu se vidite po šovu?
Jeseni začnemo z enim večjih pro-
jektov, ki smo ga že 10 let nazaj 
delali. Takrat se je imenoval »�e 
50 show«, sedaj se imenuje »Dance 
Amore – Zapleši ljubezen!«, kjer bo 
sodelovalo 15 ta trenutek najboljših 
slovenskih plesalcev in še 10 dru-
gih plesalcev, ki bodo pri tem šovu 
pomagali. V Cankarjevem domu 
imamo v začetku septembra 3 oz. 4 
predstave in potem verjetno v roku 
dveh treh let še 80 - 100 predstav 
v tujini in to je eden izmed večjih 
projektov. Potem pa zagotovo, če bo 
prišlo do interesa z obeh strani, še  
sodelovanje v šovu Zvezde plešejo, 
ki naj bi doživel še nekaj sezon.
Torej bi želeli tudi v prihodnje so-
delovati v tej oddaji? S katero slo-
vensko znano osebnostjo bi želeli 
plesati?
Da, v oddaji si zagotovo želim plesa-
ti. Če bo prišlo do dogovora in če se 
bomo uskladili v naših željah, potem 
absolutno. Katero znano osebo bi si 
želel, pa težko rečem, ker je potrebno 
človeka spoznati, se z njim ujeti, šele 
potem lahko ustvariš marsikaj. Če pa 
se ne ujameš, zna nastati velik pro-
blem. Zdaj nimam neke posebne fa-
voritke, vsekakor pa so mi všeč ener-
gične ženske, ker lahko s tako žensko 
narediš boljši nastop. Če lahko na 
hitro … Tanja Žagar je zelo prijetna 
ženska, zelo energična, nisem je si-
cer nikoli osebno spoznal oz. nisem 
kaj dosti sodeloval razen 2, 3 izjem. 
Ona se mi zdi zelo energična, vem, 
da je plesala 10 let nazaj  v eni od-
daji pri Mariju.  Ona bi bila verjetno 
zelo primerna, pa en kup drugih žen-
skih zvezd še je. Je pa res, da ko  ne-
koga dobiš, se mu moraš prilagoditi 
(smeh), to je pač naše delo.

Olgica sprašuje 
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Pripravila sem tudi abecedni inter-
vju. To je igra, pri kateri poveste pri 
vsaki črki abecede prvo besedo, na 
katero se spomnite in se začne na to 
črko. Vaše odgovore nato z dodatno 
povedjo utemeljite.
A: Ananas. Ker ga zelo rad jem.
B:  Bali. Kraj, kamor bi šel enkrat na 
dopust. Vsaj za mesec dni.
C: Vem, da ni »pravi« izraz, tako da 
mi kdo ne zameri. Ciganska glasba. 
Zelo mi je všeč kot ritem. Glasba, ki 
ti dosti pove.
Č: Čačača. Kot ples. 
D: Dejan in Denis. To sta dva, ki sta 
bila v finalu Zvezde plešejo in ker 
sta res čudovita 'pubeca', ki sta za-
znamovala zadnje mesece tudi pri 
meni osebno in ker sta res zelo fajn 
fanta.
E: Evian. Voda, ki jo rad pijem.
F: Franjo Kozar. Eden prvih trener-
jev, ki je bil zelo strog, a zelo korek-
ten in me je ogromno naučil. 
G: Glasba. Zelo rad jo poslušam in 

na njo zelo rad plešem.
H: Hiška ob morju. Nekoč jo želim 
imeti.
I: Izidor Gnilšek. Eden izmed mo-
jih trenerjev, ki ga imam tudi zelo 
rad kot osebo in je zelo fajn 'pubec', 
čeprav se že dolgo nisva videla. Mi-
mogrede, je pa tudi učitelj na OŠ 
Cirkulane.
J: Jive. Ples, ki je zelo poskočen, je 
zelo 'fajn' in ki nama je z Urško v 
oddaji najbolj 'ratal'.
K: Klan. Sodniški klan, ki je bil v 
Zvezde plešejo v sestavi: Katarina, 
Lado, Andrej in Nika. To so bili lju-
dje, ki so mogoče bili včasih za ljudi 
malo neprijetni oz. njihovi komen-
tarji, za nas pa zelo koristni, tudi 
taki, iz katerih smo lahko marsikaj 
potegnili ven, se kaj naučili. 
L: Lizalka. Ker jo moja hčerka rada 
liže.
M: Mama. Moja mama, oseba v mo-
jem življenju, ki mi ogromno pome-
ni, mi je ogromno pomagala, stala 

ob strani in še vedno je tista, ki me 
pri vsaki stvari zelo zelo podpira.
N: Noge. Zelo dosti mi pomenijo in 
odvisen sem od njih. Zelo moram 
pazit nanje, na morebitne zvine,  to 
je neprijetna stvar. Non-stop imam 
gibljive noge. Tako ali drugače.
O: Olgica. Moja osnovna šola. 
P: Ples. Kot tak.
R: Radost. Ki jo doživljam, ko lahko 
plešem, pa ljudem kažem, kar znam 
in v čem sem najboljši.
S: Strast. Začutim jo vedno, ko lah-
ko plešem.
Š: Šport. Imam ga zelo rad.
T: Treningi. Ki so bili pri tem šovu 
in ki bodo, ker so neizogibni.
U: Urška. Markeževa.
V: Valentino. To je ena figura pri 
plesu.
Z: Zabava.
Ž: Življenje. Imam ga zelo rad. 
Najlepše hvala za vaše odgovore. 
Želim vam obilo uspehov  tudi v 
prihodnje.

Olgica sprašuje 
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SONCE
Zaja Postružnik, Špela Kokot, Alja Sedič, 
3. b

Vitamin D pridobimo, 
če na soncu vsaj malo poležimo.
Od 10. do 16. ure, 
sonce res nevarno je,
zato na plažo prosim NE!

Sončna krema in očala,
pred soncem ščitita nas,
zato njuna uporaba,
nujna je za nas.

slika Pia Peršuh, 1. b

SVET, V KATEREM 
ŽELIM ŽIVETI
Špela Kokot, 3. b

Pred davnimi časi sta živela kralj in 
kraljica, ki sta imela hčerko in sina. 
Hčerka, ki ji je bilo ime Klara, in sin, 
ki mu je bilo ime Oskar, sta si želela 
preiskati cel svet, saj sta se dolgoča-
sila živeti v velikem gradu. Oskar je 
vprašal Klaro: »Hej, Klara? Kakšen 
je svet, v katerem želiš živeti?« Kla-
ra je odgovorila: »Moj svet bi imel 
svetlečo jaso z majhno lepo lopo.« 
»Tudi jaz si želim tak svet. Super, 
kajne?« je odvrnil Oskar. »Potem 
pa lahko skupaj iščeva jaso!« je re-
kla Klara. Naslednji dan, ko ni bilo 
kralja in kraljice doma, sta Klara in 
Oskar odšla iskat jaso.  Prepotovala 
sta sedem gora in tri gozdove. Poto-
vala sta sedem tednov in našla jaso. 
Bila je polna rož in svetleče trave. 
Nekaj časa sta se igrala, nato pa se 
spomnila na svoj dom. Ampak nista 
vedela, kako se vrniti. Njuna starša 
sta bila prestrašena, ker ju ni bilo 
doma. Iskali so ju stražarji, policija 
in gasilci, a nihče ju ni mogel najti. 
Kmalu je v grad prišel stražar skupaj  
s Klaro in Oskarjem, ki pa nikoli ni-
sta nikomur povedala za jaso.

slika Darma Fenos, 4. a

tu rekla, da ne bo več nikoli spala in 
da to nima smisla. Mama je rekla, da 
ji bo prepovedala jesti sladkarije, če 
ne bo šla spat. Oče pa je Majo grdo 
gledal in se strinjal z mamo. Maja je 
stežka odšla v svojo sobo, se ulegla 
in pokrila s svojo odejo. Ko je res tr-
dno zaspala, je začela sanjati. Sanjala 
je, da je padla iz vrtečega, svetlečega 
in barvnega tornada naravnost na 
polje lizik. Vzela si je eno liziko in 
odšla naprej na travnik sladkorne 
pene ter splezala na drevesa bon-
bončkov. Nekaj bonbončkov je po-
brala in jih dala v žep. Prišla je v me-
sto sladkorja, kjer so namesto ljudi 
bili gumijasti sladkorni medvedki, 
deževniki … Hiše so bile sladkorne. 
V sladkorni trgovini, ki se je imeno-
vala Sladkorček, si je kupila dve vre-
či bonbonov in eno veliko čokolado. 
Trgovina Sladkorček je imela na zu-
nanji terasi dve klopi in tri mize s 
štirimi stoli. Maja je sedla na klop in 
pojedla vse dobrote, ki jih je nabrala 
in kupila. Na klopi je sedela kar pol 
ure. Naenkrat se je zbudila in pokli-
cala mamo in očeta. Rekla je, da bo 
od zdaj naprej spala vsak večer in se 
drugi dan spočita odpravila v šolo, 
starša pa v službo. Mama in oče se 
nista niti zavedala, da je Maja v sa-
njah pojedla veliko sladkarij in zato 
bila zadovoljna. Zato čez dan ni več 
potrebovala nič sladkega in zvečer je 
z veseljem odšla spat. Vsi v družini 
so bili zadovoljni.

slika Nika Fridauer, 9. a

SANJSKI SVET
Ela Gašparič, 5. a

Zvečer, 
ko luči ugasnejo, 
zapri oči 
in v svet sanj se zazri.

Tam je vse lepo,
saj listje šumi, 
slišiš ptičje petje
in se zaveš, 
da to tvoje novo je zavetje.

slika Urh Šajtegel, 4. a

MAJINE SANJE
Zoja Filip, 4. a

Deklica Maja zvečer nikoli noče iti 
spat. Mama ji govori, da mora iti 
spat, da ne bo spet naslednji dan za-
spala pri pouku. Oče pa ji pravi, da 
mora spati, da bo zrasla in da ne bo 
več najmanjša v razredu. 
Nekega večera je Maja mami in oče-

Olgica ustvarja
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ČIŠČENJE NARAVE
Alja Sedič, 3. b

Ana, Ela in Eva imajo rade cvetlice 
in so najboljše prijateljice. Ko so se 
nekega dne igrale, so odkrile one-
snažen travnik z ovenelimi cvetli-
cami. Travnik je bil poln najrazlič-
nejših smeti. Prijateljice, ki so bile 
ljubiteljice narave in nogometa, so 
se odločile, da bodo travnik oči-
stile. Pričele so s čiščenjem. Smeti 
je bilo ogromno, zato so k čišče-
nju povabile še sošolce. Več ur so 
se trudili, da so očistili travnik ter 
na njem uredili nogometno igrišče. 
Ana, Ela in Eva so se zahvalile za 
pomoč in sošolce povabile na igro 
nogometa. Ves naslednji dan so 
igrali nogomet ter se zelo zabavali.

slika Eva Ritonja, 2. b

HRAST
Hana Holc, 6. a

Moje ime je hrast,
spoznati vas mi je v čast.
Veliko nas je tukaj, v gozdu.
Bukev, jelka in smreka pravijo,
da se nam čas že izteka.
Kmalu gozdarji prišli bodo v naš kraj, 
pripraviti se moramo, saj to ne bo raj! 
Gozdarji nam bodo vzeli les, 
saj to ne more biti res!
Moje roke več ne bo! Kako bi njim 
to bilo?
Naš les bodo uporabili za mize, stole,….
z njim bodo napolnili velike prostore. 
Da jim bo toplo, nas bodo žagali, se-
kali in zmleli.
Pozimi pa se bodo ob topli peči greli.
Tega si drevesa ne želimo!
Radi bi tukaj ostali.
Kaj naj storimo, da nas ne bodo po-
končali?
Zato pomislite na nas!
Prav vsako drevo je zelo pomembno 
za vse vas.
Varčujte tako, da nas več posekati 
treba ne bo.
Reciklaža, to je prava stvar, naj ti bo 
zanjo mar!
In ko bo to storil čisto vsak, naš svet 
bo lepši, z manj napak!

slika Ina Skaza, 9. b

SVET V KATEREM 
ŽELIM ŽIVETI
Tina Zupanič, 2. b

Svet, v katerem želim živeti,
je lep kot čarobni cvet
okrašen z bonboni 
in velikimi baloni.

V mojem svetu je mir,
ni prepira:
tih, z veliko ljubezni
in brez bolezni.
Moj svet ima veliko živali:
metulje, velike tjulnje,
slone in rjave konje.

To je moj svet,
v katerem si želim živet.

slika Neža Gašparič, 3. b

MAŠA IN VITA SE  
SPOZNATA
Vita Bezdrob in Maša Salemovič, 3. a

Maša je 7 let živela v Ljubljani, po-
tem pa se je preselila na Ptuj. V 
novi šoli je spoznala Vito. Malok-
daj sta se skregali. Obe obiskujeta 
isto glasbeno šolo. Maša igra klavir, 
Vita pa kitaro. Obema gre glasbena 
šola na živce.  Obe sta v 1. razre-
du kitare in klavirja. Enkrat sta se 
srečali v glasbeni šoli, ko je ati pri-
šel po Mašo. Zmenili so se, da gre-
sta v petek skupaj domov. V petek 
po šoli je šla Vita k Maši. Iskat ju 
je prišla Mašina mami. Pri Maši je 
Vita videla psičko Bernie in skupaj 
so šli na sprehod.

slika Matija Šprah, 1. a 
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na rami sem odšla po pločniku pod 
gradom, mimo parkirišča do preho-
da za pešce. Tega sem prečkala in se 
po pločniku napotila mimo hiš. Ta-
krat sem pred križiščem  zagledala 
svojo babico. Pomahali sva si in se 
razveselili druga druge. Mimo Lidla 
sva nadaljevali po pločniku, preč-
kali prehod za pešce in prispeli do 
babičinega doma. Med hojo naju je 
poklicala mami. Babi ji je povedala, 
da sva že doma. Čez nekaj časa je 
pozvonil telefon. Bila je gospa uči-
teljica. Babi se ji je zahvalila za skrb. 
Vse tri, mami, babi in učiteljica, so 
bile pomirjene in vesele, da sem pr-
vič sama prišla domov.

slika Kaja Predikaka, 3. b

Napisala je, da si želi živeti v svetu, 
ki je čaroben. Naslednji dan je Mia 
učiteljici oddala pravljico in učitelji-
ca je poslala pravljico ocenjevalcem. 
Drugi dan je učiteljica Mii povedala 
srečno novico: »Mia, zmagala si na 
natečaju.« Mia je rekla: »Super, a 
meni ni pomembno zmagati, važno 
je sodelovati.« 
Nauk zgodbe: Če ti ena stvar ne gre, 
si v drugi toliko boljši.

slika Ema Lah, 1. b

PRALNI STROJ
Kaja Golob, 5. b

V delavnico sem šla,
kjer videla sem ga.
Bil je ves prašen
in kar malo strašen.

Nisem vedela, kaj je to,
a se mi je kmalu posvetilo.
Saj res, to je časovni stroj,
ki ima v sebi čudežni napoj.

Nato sem videla mamo,
ki iz stroja jemlje pižamo.
»Kaj je ta stroj?« sem jo vprašala,
a ona se je le nasmejala.

Končno sem ugotovila,
da zelo sem se zmotila.
To ni noben čarobni napoj,
to je le naš pralni stroj.

slika Nika Strašek, 8. a

MOJA PRVA SAMO-
STOJNA POT DOMOV
Tisa Julija Golob, 2. a

Sreda, 17. maj, je bil lep, topel in 
sončen dan. Z mami sem se dogo-
vorila, da bom iz šole odšla sama. 
Pot od šole do doma sva z mami 
prehodili že večkrat, zato sem bila 
prepričana, da ne bo težav. Mami je 
gospo učiteljico pisno obvestila, da 
lahko sama odidem iz šole. S torbico 

ZMAGA NI VAŽNA
Zaja Postružnik, 3. b

Živela je punčka, ki je imela tako 
rada svet, da je vsako jutro na ves glas 
pred oknom zavpila: »Dobro jutro, 
svet!« To je bila sedemletna punčka 
Mia. Vsak dan je hodila v šolo ter se 
družila s prijatelji. Leto je minilo in 
šla je v 2. razred.  Začeli so se učiti 
računanja do 100. »Joj!« je vzklikni-
la Mia, ko je videla, da je imela 19 
računov v testu narobe. S sklonjeno 
glavo je odšla domov. Mama je vpra-
šala, koliko računov so imeli.  Mia 
je odgovorila, da  20 in začela joka-
ti. Mama jo je začela tolažiti. Dru-
gi dan je učiteljica povedala, da je 
natečaj, v katerem lahko sodelujejo. 
Mia je rekla, da bo sodelovala. »In v 
čem tekmujemo?« je vprašala Mia. » 
V pisanju zgodb in pesmic,« je od-
govorila učiteljica. Mia je povedala 
mami, da bo sodelovala. Mia je na-
pisala kratko pravljico z naslovom 
»Svet, v katerem si želim živeti«. 

O MUCI, KI JE IZMA-
KNILA MEDVEDKA
Urška Pliberšek, 2. a

Nekega dne sem se igrala zunaj s 
svojim medvedkom. V hišo sem 
šla po jopo. Ko sem se vrnila, sem 
opazila, da ni medvedka na svojem 
mestu. Šla sem ga iskat. Srečala sem 
ježa. Vprašala sem ga, če je videl 
mojega medvedka. Povedal mi je, 
da je videl mačka z medvedom na 
hrbtu. Tekel je proti lekarni. Odpra-
vila sem se v tisto smer. Vmes sem 
srečala zajca. Vprašala sem, če je vi-
del mačko, ki ima na hrbtu mojega 
medvedka. »Videl sem ga, kako teče 
proti cesti,« je odgovoril. Tudi sama 
sem stekla proti cesti in tam sem vi-
dela mačka. Poklicala sem policijo 
in dobila sem svojega medvedka na-
zaj. Maček pa je moral v zapor.

slika Janja Topolnjak, 8. a
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JAN SE PONESREČI
Alja Sedič, 3.b

Jan je imel starejšega brata Miha. Ko 
je Jan praznoval rojstni dan, mu je 
Miha pripravil najboljše darilo. Šla 
sta v toplice. Vse je bilo super, a ka-
sneje je Jan nerodno stopil in s hrb-
tom udaril v tla. Tako je pristal na 
invalidskem vozičku. Mislil je, da bo 
od tistega trenutka življenje grozno, 
a se je seveda zmotil. Še zmeraj je 
lahko z Mihom igral družabne igre, 
se družil s prijatelji … Prav vsak dan 
se je zabaval in sploh opazil ni, da je 
na vozičku. Vsak dan je bil za Jana 
čisto navaden in od takrat naprej ni 
bilo nič več narobe.

MEDVEDJA DRUŽINA
Eva Hvalec, 2.a

Medved, medvedek, medvedka in med, 
no, pa začnimo s pesmico spet.

Čebela leta od cveta na cvet,
saj išče med,
da posladka se cel svet.

Svet je sladek, svet je lep, 
zato čuvajmo naš planet,
da bodo lahko čebelice nabirale med.

slika Nuša Arnuš, 1. a

»ko bo jež šel na počitnice! Jasno!« 
Ko je jež odšel na počitnice, se je 
volk pritihotapil do ježeve hiške. 
V hiški je našel vse, razen gumba. 
Končno ga je le našel! Naslednji dan 
ga je razkazoval po celem gozdu. Ko 
se je jež vrnil, je od vseh slišal, kako 
je volk obogatel. Ker pa ni našel svo-
jega gumba, je takoj stekel k volku, 
saj so mu vsi povedali, kako je bogat. 
Ko je prišel k volku, se je zadrl: »Daj 
mi moj gumb, volk!« Volk pa: »Niti 
slučajno ga ne dam. Zdaj je moj!« 
»Če mi ga takoj ne daš, bo joj!« Jež 
se je zvil v kroglo in skočil na volka. 
Naslednji dan je volk prišel iz brloga 
ves popikan, da so se mu vsi smejali, 
jež pa je dobil nazaj svoj gumb.

slika Sara Arnuš, 8. a

muc. »Kje si jo pa videl?« je vprašal 
pesnik. »Tu mimo je letela.« je od-
vrnil muc. Ko je Kokodesa zagleda-
la pesnika, mu je priznala da je ona 
odnesla pesem. Pesem je izmaknila 
zato, ker je hotela postati pesnica. 
Pesnik ji je razložil, da če bo pesem 
izmaknila pesniku ali pesnici, ne bo 
nikoli postala prava pesnica. 

slika Monja Sabotin, 9. a

VSE NAOKROG SE 
IŠČE PESEM
Zoja Travnikar Preac, 2. b

Nekoč je živel pesnik, ki ni imel časa 
za svojo pesem. Hodil je na koncer-
te in še zraven tega v službo. Nekega 
večera se je spomnil na svojo pesem, 
ampak pesmice ni bilo nikjer. Jokal 
je in jokal. Tako močno si jo je želel 
najti, saj pesnik brez pesmice ni pe-
snik. Srečal je psa Rexa in ga vpra-
šal: »Si kje srečal mojo pesmico?« 
Rex mu je odgovoril: »Hov, hov. Ne, 
nisem je videl.« Srečal je sovo Julijo 
in jo vprašal: »Si ti mogoče srečala 
mojo pesmico?« Sova pa je rekla: 
»Hu, hu. Ne, nisem je videla.« Nato 
je srečal še muca, ki ga je vprašal: 
»Muc Mehkošapek, iščem pesmico.« 
»Pesmico praviš? Je tvoja?« » Ja, je. Je 
kaj narobe? Si jo kje videl?« je vpra-
šal pesnik. »Ja, ja, sem.« je odvrnil 
muc. »No in kdo jo ima?« je vpra-
šal pesnik. »Kokodesa,« je odvrnil 

O VOLKU, KI JE UKRA-
DEL ZLATI GUMB
Tisa Julija Golob, 2. a

Živel je gozdni gospod jež, ki je imel 
zlat gumb. V tistem gozdu pa je bil 
tudi pohlepen volk, ki je hotel tudi 
sam imeti tak gumb. Volku je šinila 
zamisel v glavo, da bi  ga ježu ukra-
del. A kdaj? »Že vem,« se je spomnil, 

KUŽA BUBU  
Zala Kokol, 2.b

Naš kuža je hodil po vasi,
je naše mucke lovil,
vedno povsod jih preganjal
in vedno vse bolj se jezil.

A jeza ga minila je,
ko mucke vzljubil je!
Zdaj naš kuža se ne jezi,
saj z mucki se rad lovi. 

ČEVLJARJI
Kaja Golob, 5. b

Če čevelj luknjico ima, 
k čevljarju nesem ga.
Ta priskoči na pomoč, 
da čeveljček bo spet kot nov.
Čevljar je luknjico zašil, 
in čeveljček očistil. 
Spet srečen sem in vesel,                                                                                                                                     
saj čeveljček moj spet je cel.
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prihodnosti. Šola, ki sem jo izbrala, 
je blizu, omejitev nima in tudi to je 
pripomoglo k moji odločitvi. Po-
klica, ki bi ga v prihodnosti želela 
opravljati, še nisem našla, vendar mi 
izbrana šola za nadaljevanje ponuja 
veliko možnosti. Srednje šole se zelo 
veselim, vendar me je tudi malo 
strah.  V isto šolo kot jaz se je vpi-
salo tudi nekaj mojih sošolcev, ven-
dar tistih, ki so mi najbolj blizu in 
najbolj pri srcu, ne bo več ob meni. 
Vem pa, da je možno premagati vse 
ovire in to ne bo velik problem.   

UKRADENA MUCA 
PIKA
Gaja Urek, 2. a

Bil je lep sončen dan. Z mojo muco 
sem se igrala na dvorišču. Šla sem 
na kosilo v hišo. Ko sem se vrnila na 
dvorišče, je ni bilo več. Poklicala sem 
mamo in očeta. Povedala sem jima, 
da je izginila. Odpravili smo se jo is-
kat. Vprašali smo potoček, ki se vije 
skozi mesto, če je videl mojo muco 
Piko. Potoček je ni videl. Prišli smo 
do prvih hiš na robu vasi. Na dvori-
šču velike kmetije so se lovile kokoši 
in račke. Pred vrati je ležal psiček. 
Ker Pike nihče od njih ni videl, se je 
psiček ponudil, da nam pomaga pri 
iskanju. Pomigal je s smrčkom, zaši-
lil je z ušesi in že je zavohal sled. Vo-
dil nas je do naslednje kmetije. Tam 
sem zagledala mojo Piko. Otroci na 
kmetiji so se igrali z njo. Videla me 
je in takoj pritekla k meni. Otroci so 
jo vzeli k sebi potem, ko je skočila iz 
nahrbtnika tujca, ki je tekel mimo 
njihove hiše. Zahvalila sem se jim in 
vsa vesela odnesla svojo Piko domov.

slika Gloria Šegula Šraj, 8. a

KOVAČ
Nik Tavčar, 5. b

Po naši vasi se cesta vije,   
po njej se pride do stare kovačije.
Iz nje se sliši prijeten zvok,
mojstru Jaki gre delo dobro od rok.
On vse vaške konje obuje,
in nam veliko modrosti nasuje.

Železo kuje, dokler je vroče,
vsakemu naredi, kar si zahoče.
Ograje, žebljev za celo vrečo, 
najraje kuje podkve za srečo!

OGRLICA
Nejc Rozman, 5. b

Zlatar izdeluje nakit, 
napelje bisere na nit,
v izložbo ga razstavi,
in z njim kupce privabi. 
V trgovino gospodična prihiti,  
plača za ogrlico evre tri.   
Ogrlica ji vrat krasi,   
ko k ljubčku odhiti.

slika Luna Žgalin, 2. a

MOJIH DEVET LET 
NA OLGICI
Alja Rozman, 9. b

Prišel je čas, ko se izteka še moje za-
dnje leto osnovne šole, a še danes se 
prav dobro spominjam svojega pr-
vega šolskega dne. Takrat sem se pr-
vič srečala s svojimi sošolci in hitro 
smo postali prijatelji ter skupaj doži-
veli veliko dobrih, a tudi slabih tre-
nutkov. Spomnim se, kako smo si v 
petem razredu izmišljali nove igre in 
jih poimenovali z zanimivimi imeni. 
Ena od njih se je imenovala »Torbo-
mobilec«, saj si moral s torbo na ko-
lesih uloviti drugega učenca.  Še da-
nes kdaj pomislim, kako smo se ob 
njej zabavali. Velikokrat smo skupaj 
odšli na šolsko igrišče in  prijateljske 
vezi so se še bolj okrepile. Seveda pa 
se prijatelji tudi kdaj sprejo in to ni 
prav nič  prijetno. Enkrat  smo imeli 
celo glasovanje, ali  naj se razred po-
bota ali pa ne. Skozi vsa leta sem se 
pridno učila in s slabimi ocenami ni-
sem imela težav. Vendar ocene niso 
vse. Pomembno je tudi, da se v šoli 
dobro počutiš in ne morem reči, da 
se nisem. Najboljši sta mi bili zadnji 
dve leti, saj se mi zdi, da smo bili le-
tos kot razred zelo povezani in smo 
si med seboj pomagali. Lani smo se 
pred testom kemije v šoli celo dobi-
li skoraj čisto vsi na hodniku in to 
zelo zgodaj. Že ob šestih zjutraj smo 
preučevali, ugotavljali ter drug dru-
gemu razlagali snov. Ko sedaj  pomi-
slim na to, se mi zdi super, da smo 
se tega domislili in škoda, da nismo 
tega nikoli več ponovili. Zadnje leto 
osnovne šole je pri koncu in če po-
mislim na vseh devet let skupaj in 
če bi imela  možnost kaj spremeniti,  
tega zagotovo ne bi storila. A kmalu 
se bomo poslovili. Sama sem izbrala 
Gimnazijo Ptuj. Zanjo sem se  odlo-
čila po informativnem  dnevu, kjer 
mi je bilo  res več. Tudi  teta mi je 
svetovala vpis v gimnazijo, vendar je 
rekla, naj se sama odločim, kam se 
želim vpisati, saj bo to korak v moji 

PRAVLJICA O 
RESNEM ČLOVEKU
Oskar Hodnik, 3. b

V vasi je živel en resen Marko. Ži-
vel je v hiši z belimi stenami in črno 
streho. Nekega dne ga je obiskalo 
deset palčkov, ki so s seboj pripeljali 
svojega ljubljenčka zmaja. Marko ni 
želel družbe, ker je bil sredi resne-



38 Olgica in mi, junij 2017

Olgica ustvarja
DOGODIVŠČINA 
KRALJA
Leon Pintarič, 4. a

Nekoč je v starem gradu živel kralj. 
Imel je zelo lepo hčer. Nekega dne je 
kraljeva hči šla v svojo sobo, kjer jo 
je ugrabila zelo velika pošast. Kralj je 
šel pogledat, ali hči že spi. Prišel je in 
se  prestrašil, ker hčerke ni bilo nikjer. 
Nato je slišal glasen krik: »Na po-
moč! Na pomoč! Na pomoč!« Videl 
je pošast, kako nese njegovo hčerko, 
a ni vedel kam. Na kraljevo srečo je 
pošast izgubila zemljevid do svojega 
doma. Kralj ga je pobral in začela se 
je velika, strašna in razburljiva dogo-
divščina. Potoval je z vitezi skozi pu-
ščavo, led, skozi džunglo in nazadnje 
v gozd, kjer je bil dom zlobne pošasti. 
Kralj se je začel bojevati s pošastjo, ki 
je končno padla. Princesa je zajokala 
in pošast se je spremenila v princa. 
Hči se je poročila in živela sta srečno 
do konca svojih dni.

slika Darma Fenos, 4. a

Sladoled je car poletja,
vsi sladkamo se z njim.
Ko počitnic konec pride,
tudi jaz se nasmejim.

Šola dolgo bo čakala,
da ta dan bo prihitel.
Ko skozi vrata bomo prišli
in začel se bo nemir
JUHUHU, spet učenci smo tu!

ga razmišljanja. Odgnal je prijazne 
palčke in ti so odšli naprej. Nekega 
dne se je Marko dolgočasil. Spomnil 
se je na palčke in žal mu je bilo, da 
jih je odgnal, saj bi se lahko skupaj 
igrali.  Odločil se je, da jih gre poi-
skat. Ko je našel njihov dom, je po-
trkal na vrata in palčki so jih odprli. 
Marko se je opravičil in jih povabil 
na igranje. Skupaj so se zabavali kar 
tri dni.

ČAROVNIK
Mark Tavčar, 4. b

Nekoč, pred davnimi časi, je živel 
čarovnik Jan. Hotel je pomagati 
vsem ljudem, saj je imel zdravilno 
moč. Nekega dne je zagledal  gospo, 
ki je ležala na tleh. Hotel jo je poz-
draviti s svojo močjo, ampak mu ni 
uspelo.  Ni mogel verjeti, da njegove 
moči ne pozdravijo te gospe. Ni več 
verjel v svoje moči in jih ni več upo-
rabljal. Nekega dne je zaslišal, kako 
ga vsi kličejo, naj pride  iz hiše in oz-
dravi otroka.  Govoril jim je, da nje-
gove moči več ne delujejo. Še vedno 
so mu govorili, naj vsaj poskusi in če 
ne bo delovalo, naj odneha ozdra-
vljati. Na koncu je rekel, da le bo po-
skusil in odšel je do otroka. Nanj je 
položil roke in začel zdraviti. Otrok 
je ozdravel, zato se je Jan odločil, da 
bo nadaljeval z zdravljenjem drugih 
ljudi. In tako je Jan znova verjel v 
svoje moči. POČITNICE

Iva Holc, 2.b

Prišel je ta čas,
ko gremo na počitnice
in vsi veselimo se.

Vrata šole smo zaprli
vsi glasovi so zamrli.
Sama šola bo te dni,
a tudi ona si počitnic želi.

Sonce sije nam močno
in v srcu vsem nam je toplo.
Voda nas že ohladi,
ko skačemo v bazene vsi.

UČITELJI
Eva Hvalec, 2.a

V šolo rada hitim,
saj se vedno kaj novega naučim.
Učitelji prijazni so
in nam veliko novega povedo.
Z nami se igrajo,
rišejo, pišejo in računajo.
Nikoli niso slabe volje,
saj vedo, da otroci 
kdaj pa kdaj nagajivi smo.
Ampak nič zato, 
ker na koncu vsi srečni smo.

ODLOČIL SEM SE 
Anej Podgorelec, 9. b

Šolsko leto se bliža koncu. Letos je 
to že moje 9. zapovrstjo, kar pome-
ni, da sledi po zasluženih počitnicah 
srednja šola oz. v mojem primeru 
gimnazija, za katero sem se odločil 

slika Alessandro Vajsbaher, 1. b

slika Žiga Arnuš, 8. a
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na podlagi veliko faktorjev, kateri 
so močno vplivali name in na mojo 
odločitev. Odločitev o tem, na ka-
tero srednjo šolo se bom vpisal, je 
pri meni nastopila dokaj pozno, saj 
sem že od nekdaj bil uspešen na več 
področjih, torej ne samo na enem. 

izvedel, da le-ta  ne ponuja pouče-
vanja naravoslovnih predmetov, kar 
kasneje onemogoča študij le-teh. 
Zato je pri meni padla odločitev, da 
se bom vpisal na »B program« oz. 
na t.i. interdisciplinarno izobraže-
vanje, zraven pa bom obiskoval še 
eno od gimnazij. Med gimnazijami 
sem imel v ožjem izboru dve, in si-
cer Gimnazijo Ptuj in II. gimnazijo 
Maribor.  Obiskal sem informativna 
dneva na obeh in se na podlagi tega, 
da bom vsekakor obiskoval eno šolo 
v Mariboru, odločil za II. gimnazi-
jo Maribor. Med tem sem imel tudi 
sprejemni izpit na konservatoriju, 
ki sem ga opravil z odliko (100 % 
praktični del preizkusa, 96 % teore-
tični del preizkusa), pri II. gimnazi-
ji pa mi tudi omejitev vpisa naj ne 
bi predstavljalo veliko ovir, saj sem 
imel skozi celotno osnovno šolo 
vse predmete zaključene z odlično 
oceno. Za »drugo« se je odločil tudi 
moj sošolec Jure, s katerim sva me-
nila, da se je treba v življenju soočiti 
z določenimi izzivi, kar nama II. gi-
mnazija definitivno predstavlja. Pa 
vendar nama obenem ponuja veliko 
možnosti za razvijanje najinih ta-
lentov na področju naravoslovja in 
nama s tem ponudi odlično odskoč-
no desko v svet znanja.   
V zaključku naj še povem, da nav-
kljub problematiki z vsakodnevno 
vožnjo, zgodnjim vstajanjem in tudi 
ob nekolikšni negotovosti glede 
ocen (saj hočeva s sošolcem v sre-
dnji šoli prejemati Zoisovo štipendi-
jo, na katero vpliva poprečje ocen) 
sva s sošolcem in tudi s starši enake-
ga mnenja, da je v  današnjem svetu 
predvsem pomemben širok spek-

ter znanja, katerega II. gimnazija 
nedvomno ponuja. Zraven tega pa 
lahko nadaljujem šolanje na konser-
vatoriju  in  tako  nadaljujem svojo  
pot, kot sem si jo zaželel.

slika Rok Gojčič, 4. a (knjige)

Zraven tega pa igram še klavir in že 
dve leti obiskujem Konservatorij za 
glasbo in balet Maribor, kamor sem 
se vpisal po končani nižji glasbeni 
šoli, ki sem jo opravil na Ptuju. To 
je torej pomenilo, da sem vsekakor 
želel nadaljevati izobraževanje na 
Mariborskem Konservatoriju tudi 
v času srednjega šolanja. Tako sta se 
mi na Konservatoriju ponudili dve 
opciji oz. bolje rečeno smeri - prva 
smer imenovana »A program«  je 
pomenila strokovno izobraževanje 
na konservatoriju (klavir, solfeggio, 
zgodovina glasbe itd.) ter opravlja-
nje gimnazijskih predmetov prav 
tako na konservatoriju. Ta smer je 
bolje poznana kot umetniška gim-
nazija. Druga možnost pa je bila t.i. 
»B program«, kar pa pomeni, da na 
konservatoriju obiskuješ samo stro-
kovne predmete (klavir, teorija, zgo-
dovinska glasbe ipd.), gimnazijske 
predmete pa na drugi šoli. Izbira se 
je na prvi pogled zdela precej eno-
stavna, saj je prva možnost ponujala 
vse na enem mestu, a sem kasneje 

slika Gal Hlupič, 1. b

slika Hugo Hodnik, 1. a

GOZDOVI
Nika Urek, 7. a

Gozdovi zeleni, gozdovi mogočni,
kaj nosite v sebi, kaj skrivate v temi?
V vetru jesenskem glasno šumite, 
v soncu pomladnem nežno brstite.

Podali ste dom tisočerim junakom,
ki življenja končali so pod tujim vojakom.
Kaj vse se skriva v naših gozdovih, 
uči nas zgodovina in prejšnji rodovi.

Gozd je mnogih zatočišče,
vsak se v nem lahko poišče.
Pljuča z zrakom si napolni,
pogumno se preda usodi.

Gozdovi dajejo nam les, 
z njim lahko zakurimo si kres.
V svetu po lesu pa je najbolj znan 
naš Ribnčan Urban.

Zarja Malovič, 7. a
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Tina Zupanič, 2. b


