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Drage učenke in učenci.
Pred nami je čas poletnih počitnic, ko boste lahko šolsko torbo za nekaj 
časa pospravili, si oddahnili in se spočili. Ko vas opazujem v teh zadnjih 
šolskih dneh in vidim na vaših obrazih nasmeh, veselje ter iskrice v očeh, 
vem, da je bilo to šolsko leto za prav vsakega izmed vas uspešno. 
Snetje zaščitnih mask in odprava protikoronskih ukrepov sta nam 
omogočila izpeljati vse načrtovane dejavnosti, kot so tabori, ekskurzije, 
prireditve, valeta, v katerih ste aktivno sodelovali. Udeležili ste se mnogih 
tekmovanj na različnih področjih delovanja. Dosegli ste zavidljive rezultate 
in posegli po najvišjih uvrstitvah, za kar vam iskreno čestitam. Prav tako 
ste dokazali, da vam je mar za sočloveka, da vam veliko pomeni solidarnost 
in dobrodelnost, kar ste dokazali s številnimi humanitarnimi akcijami, 
medgeneracijskim sodelovanjem in prostovoljstvom.
Za vašo pripravljenost, srčnost, vložen trud in vztrajnost se vam iskreno 
zahvaljujem. Zahvala tudi učiteljem in staršem, ki so vam stali ob strani. 
Bili so vaši navduševalci in usmerjevalci. 
Vse vaše dosežke, dogodke in življenje ter delo na Olgici in izven nje so 
naši vestni šolski novinarji spisali v zgodbe, ki jih  boste lahko z veseljem 
prebirali v tem šolskem glasilu Olgica in mi.
Želim vam sproščene počitnice, polne pristnega prijateljstva in lepih 
dogodivščin, ki vam bodo dale novih moči in navdiha za naslednje šolsko leto.

Helena Ocvirk, ravnateljica
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RAZSTAVA “MALI 
KURENT” LUKE 
PONGRACA
Gaja Urek, 7. a

Že večkrat smo se lahko prepričali, 
da imamo na naši šoli kar nekaj 
dobrih umetnikov. Eden izmed njih 
je tudi Luka Pongrac, ki obiskuje 
2. b razred. V letošnjem šolskem 
letu je imel otvoritev svoje prve 
razstave. Na ptujskem gradu so 
bili razstavljeni njegovi likovni 
izdelki. Nam, šolskim novinarkam, 
je povedal, da je njegova najljubša 
tema za ustvarjanje pust, zato je 
njegova razstava zajemala risbe 
najstarejših ptujskih mask. Lukova 
starša sta zelo ponosna nanj. Dejala 
sta, da je svojo umetnost začel 
razvijati že zelo zgodaj, z risbicami 
v ranem otroštvu. Njegov najljubši 

PUSTNO OKRAŠEVA-
NJE PTUJA
Zoja Čebulj, Eva Hvalec, 7. a

V mesecu januarju smo Olgičar-
ji poprijeli za škarje in lepila ter se 
lotili izdelave pisanih klovnov, rozet 
in verig.  Rezultat našega ustvarjanja 
si je bilo možno ogledati na oknih 
naše šole, Knjižnice Ivana Potrča in 
Ptujske kavarne ter v izložbah trgo-
vine Alpina in na Murkovi ulici (bi-
vši Big Star trgovini).
V četrtek, 3. februarja 2022, smo 
se štiri učenke sedmega razreda v 
spremstvu učiteljic za likovno ume-
tnost odpravile okraševat staro me-
stno jedro Ptuja, Ptujsko kavarno in 
Knjižnico Ivana Potrča. Najprej smo 
se ob 10.30 zbrale v likovni učilni-
ci, od tam pa se odpravile v staro 
mestno jedro, kjer smo okraševale 
izložbo ob trgovini z obutvijo Alpi-
na. Ko smo zaključile s prvim pro-
jektom, smo se odpravile okrasit 
izložbo na Murkovi ulici. Tam smo 
vključile tudi kurentijo gospoda, či-
gar last je izložba. Okrasile pa smo 
tudi Ptujsko kavarno. Po zavzetem 
aranžiranju smo si malo odpočile v 
topli kavarnici. Zatem smo okrasile 
še Knjižnico Ivana Potrča. Z naši-
mi izdelki smo polepšale okna štu-
dijskega in mladinskega oddelka. 
Material za okraševanje smo Olgi-
čarji izdelali lastnoročno, zato smo 
zelo veseli in počaščeni, da so lah-
ko naši izdelki predstavljeni v veli-
ko izložbah po Ptuju in s tem malce 
popestrijo naše srednjeveško mesto. 
Seveda pa smo se punce pri samem 
delu zelo zabavale in uživale, saj se 
zavedamo, da ima pust velik pomen 
za naše mesto. 

Olgica poroča
ZIMSKI ŠPORTNI 
DAN
Tisa Julija Golob in Gaja Urek, 7. a

V petek, 25. februarja 2022, je na 
Olgici potekal tretji športni dan – 
zimski športni dan, ki je bil pustno 
obarvan, saj je bil pustni petek pred 
zimskimi počitnicami. Učenci smo 
v šolo prišli našemljeni v različne 
kostume, od kurentov, vojakov, no-
gometašev do skupinskih mask.
Pred začetkom športnega dne smo 
se učenci razdelili v skupine, in sicer 
dekleta iz šestega in sedmega razre-
da skupaj, fantje iz šestega in sed-
mega razreda, dekleta iz osmega in 
devetega ter fantje iz osmega in de-
vetega razreda. Dan je potekal tako, 
da smo v skupinah izmenično kro-
žili po različnih dejavnostih. Pripra-
vljene so bile različne aktivnosti, pri 
katerih smo lahko plezali, igrali bad-
minton, drsali na ptujskem drsališču 
in prisluhnili predavanju o zdravi 
prehrani in zdravem življenju. Fan-
tje so prisluhnili predavanju ge. Sare 
Ketiš Glažar in ge. Stanislave Pažek, 
dekleta pa smo se družila z go. Anjo 
Fošnarič. Zadnjo šolsko uro je pote-
kalo pustno rajanje v razredih, kjer 
smo se učenci ob prijetni glasbi po-
sladkali tudi s krofi.
Učenci od prvega do petega razreda 
so imeli zjutraj pouk, a so kljub temu 
prišli v šolo našemljeni, saj so kasne-
je imeli pustno povorko po Ptuju.
V sklopu te svoje povorke so četrto-
šolci naši županji, ge. Nuški Gajšek, 
podarili ˝pustno rožico˝ kot simbol 
za naš ptujski praznik – pustni čas.

pustni lik je kurent. Kljub temu nam 
je povedal, da sam nima opreme za 
kurenta temveč za hudička. Na svojo 
prvo likovno razstavo je povabil 
svoje sošolce in sošolke ter učiteljici, 
Moniko in Natalijo. Razstavo si je 
v mesecu februarju lahko ogledal 
vsak, ki je želel. Luku želimo veliko 
ustvarjalnega navdiha še naprej.
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Olgica poroča
ESET NAGRADNI 
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Neja Gajzer, 9. b

ESET Slovenija je eden izmed vo-
dilnih ponudnikov rešitev za kiber-
netsko varnost in ena njihovih želja 
je tudi izobraževanje splošne popu-
lacije glede varnosti na spletu ter 
uporabe sodobnih informacijskih 
tehnologij.
V začetku tega koledarskega leta 
so pripravili video natečaj, ki je bil 
namenjen prav tovrstnemu izo-
braževanju osnovnošolcev. Na na-
tečaju smo sodelovali učenci od 7. 
do 9. razreda osnovnih šol, ki smo 
pripravili svoje videe na temo var-
ne uporabe spleta, varnega spre-
mljanja OI preko tabličnih naprav 
in telefona ali izdelali promocijske 
ESET videe skozi otroške oči.
Seveda brez nagrade ne gre, so bili 
mnenja pri ESET Slovenija. Odlo-
čili so se za zelo mikavno glavno 
nagrado, in sicer tečaj deskanja na 
snegu z Žanom Koširjem in kon-
dicijski trening z Robertom Kranj-
cem. Drugo in tretje uvrščeni pa 
naj bi prejeli promocijska darila 
ESET. Pet učencev in učenk izbir-
nega predmeta Filmska vzgoja se 
nas je odločilo, da bomo tekmova-
li. Povezali smo se, staknili glave in 
porodila se nam je ideja za video, 
ki smo ga poimenovali »Pozitiv-
ne in negativne lastnosti spleta«. 
Približno triminutni film, ki ga je 
ustvarila naša  ekipa v sestavi Neje, 
Ele, Tare, Liama in Marka, je prejel 
glavno nagrado, ki smo si jo delili s 

še eno šolo. Zmaga je celemu naše-
mu 9. b oddelku prinesla nagradni 
zimski športni dan! Odlično so se 
odrezali tudi naši osmošolci, saj je 
8. a dosegel 3. mesto in prejel prak-
tične nagrade za vse učence tega 
oddelka. Posebna zahvala gre seve-
da našemu učitelju filmske vzgoje, 
Vojku Jurgecu, ki nas je motiviral in 
pri delu uspešno vodil.
V ponedeljek, 7. marca 2022, smo 
tako učenke in učenci 9. b v zgo-
dnjih jutranjih urah odrinili s par-
kirišča pod gradom proti smučišču 
Rudno. Pridružili so se nam tudi 
trije učenci naše paralelke in spre-
mljevalca, gospa ravnateljica, He-
lena Ocvirk, in naš športni učitelj, 
Tomaž Zobec.
Ob 9.00 smo se zbrali na zgoraj 
omenjenem smučišču, se spoznali s 
predstavniki ekipe ESET in seveda 
z Žanom Koširjem ter Robertom 
Kranjcem. Sledila je razporeditev 
v dve skupini. Prva skupina je pri-
čela s tečajem boardanja oz. deska-
nja na snegu, medtem ko je druga 
skupina izpeljala mini olimpijado 
v sankanju. Po eni uri sta skupini 
zamenjali aktivnosti. Tudi deskanje 
na snegu sta obe skupini okronali z 
mini olimpijado. Moram priznati, 
da je ta, zame do sedaj še nepre-
izkušena, športna aktivnost name 
naredila precej dober vtis. Pri ESET 
Slovenija so mislili prav na vse, tudi 
na naše želodce, saj prazna vreča ne 
stoji po konci. Okrepčali smo se s 
hot-dogi, picami, tudi s čaji, vroči-
mi čokoladami, piškoti … Pravza-
prav nam ni manjkalo popolnoma 
nič. Za povrh je bilo dovolj snega in 

tudi sonce se je bohotilo visoko na 
nebu. Zmagovalci mini olimpijade 
so prejeli zelo mikavne nagrade, vsi 
udeleženci tega športnega dne pa 
smo prejeli pohvale za sodelovanje. 
Ker je bilo zadnji dve leti življenje 
nas mladostnikov precej drugačno 
kot življenje naših predhodnikov, 
smo bili presrečni, da smo lahko 
bili del te izkušnje. Polno smeha, 
sproščenosti, športa, druženja, za-
bave, prijateljstva … je prinesel 7. 
marec učencem in učenkam 9. b 
razreda OŠ Olge Meglič.
Hvala, ESET Slovenija, za dan, ki 
smo ga preživeli kot v sanjah!

OBISK II. GIMNAZIJE 
MARIBOR
Neja Gajzer, 9. b

Pred nami, devetošolci, je bila v le-
tošnjem šolskem letu pomembna 
odločitev, velik korak, in sicer  od-
ločitev, katero srednjo šolo bomo 
izbrali.  Obdobje srednješolskega 
izobraževanja je čas, ki se ga mnogi 
spominjajo kot najlepša leta v svojem 
življenju, spet drugi pa se s tem ne bi 
strinjali. Pa vendarle smo vsi enake-
ga mnenja, da je prav, da čisto vsak 
izmed nas najde svojo šolsko klop na 
novi lokaciji, za katero bo naslednja 
leta rad sedel.
To je obdobje, ko dijaki pridobivajo 
nova znanja, hkrati pa intenzivno 
gradijo svojo osebnost,  tkejo tesna 
prijateljstva in izkušajo prve ljubezni. 
Prav zato smo zelo veseli, kadar nam 
srednje šole omogočijo, da pokuka-
mo v njihov vsakdanjik in se tako 
zagotovo lažje odločimo. In takšno 
priložnost smo devetošolci zagrabili 
v mesecu marcu, ko smo lahko sedli 
v klopi II. gimnazije Maribor. Pet de-
vetošolcev, Neja, Lina, Nina, Emma 
in Matjaž, ter dve osmošolki, Zaja in 
Nina, smo se sprehodili po II. gimna-
ziji in sodelovali pri urah angleščine, 
zgodovine, biologije ali kemije. Ob 
prihodu smo bili toplo sprejeti s stra-
ni ravnatelja, ki nam je razložil, kako 
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šoli v drugem tednu meseca marca. 
Pobudnici zanjo sta bili učiteljica 
Tonja Kolar in svetovalna delavka 
Mateja Simonič. Učenci smo lahko 
darovali hrano, ki se ne pokvari (te-
stenine, suho sadje, otroško hrano, 
mleko v prahu …), vodo v plasten-
kah, oblačila in obutev za otroke in 
mladostnike, higienske pripomoč-
ke (milo, detergenti, plenice …) ter 
odeje in spalne vreče. Prostovoljski 
akciji se je odzvalo ogromno učen-
cev, vsak po svojih močeh. Vsak dan 
se je v pisarni šolske svetovalne de-
lavke znašlo veliko stvari, zato smo 
morali darovano kar sproti nositi v 
staro tehniško učilnico.
V petek, 11. marca  2022, smo učen-
ci prostovoljci in nekateri učitelji 
zbrane izdelke sortirali in jih zložili 
v več kot 30 škatel, ki smo jih ozna-
čili z napisom v slovenščini, angle-
ščini in ukrajinščini. Zbrane izdelke 
smo s kombijem dostavili v Peru-
tnino Ptuj, kjer so prav tako zbirali 
prispevke za prebivalce Ukrajine. Z 
zbiralno akcijo smo Olgičarji po-
novno dokazali, da imamo velik čut 
za sočloveka v stiski in da je nese-
bična pomoč sočloveku ena izmed 
najpomembnejših vrednot v našem 
življenju.

Olgica poroča

poteka šolsko življenje na tej šoli. 
Po prijetnem uvodu, ki je potekal v 
amfiteatru šole, smo se obiskovalci 
razdelili v štiri skupine, po izbranih 
predmetih. Vsaka skupina osnovno-
šolcev je bila zaupana enemu izmed 
dijakov, ki nas je popeljal po šoli in 
nam jo pobližje predstavil. Med sa-
mim raziskovanjem smo »zašli« tudi 
v jedilnico šole, kjer so nam postre-
gli s kosilom, nato smo se okrepčani 
pridružili izbranim šolskim uram, ki 
so sledile. Tako dijaki kot profesorji 
so bili izredno sproščeni, spoštljivi in 
bili smo deležni prijetnega, skorajda 
prijateljskega odnosa, ki smo ga ču-
tili tudi med samimi dijaki in tam-
kajšnjimi profesorji. Na koncu smo 
se ponovno zbrali v amfiteatru šole, 
kjer se je ravnatelj poslovil od nas v 
upanju, da bomo prihodnje šolsko 
leto dijaki II. gimnazije Maribor.
Ta obisk je zagotovo botroval mar-
sikateri odločitvi, ki smo jo v nasle-
dnjih treh tednih morali sprejeti.

HUMANITARNA AK-
CIJA ZA UKRAJIN-
SKE OTROKE
Zaja Postružnik, 8. b, Emma Sartor, 9. a

Na Olgici se spodbuja učence k skr-
bi za sočloveka, še posebej kadar je 
v stiski in potrebuje pomoč. Učenci 
se zavedamo, da je v ukrajinski vojni 
veliko ljudi izgubilo svoje domove in 
premoženje, zato smo se odločili, da 
organiziramo humanitarno akcijo 
za ukrajinske otroke, ki v tem času 
prestajajo vse, česar ne privoščimo 
nikomur. Zbiralna akcija je trajala v 

MLADI ČEBELARJI Z 
OLGICE NA SEJMU 
“APISLOVENIJA”
Nace Kolar, 7. a

V soboto, 12. marca 2022, smo se 
v okviru RaP dejavnosti “Čebelica, 
moja prijateljica” udeležili sejma 
ApiSlovenija v Celju. Mladim čebe-
larjem Olgice in učiteljicama Darji 
Brlek ter Barbari Majhenič so se pri-
družili tudi člani Čebelarskega dru-
štva Ptuj, ki so poskrbeli ne samo za 
strokovno vodstvo, ampak so nam 
tudi omogočili brezplačni avtobusni 
prevoz. Za brezplačne vstopnice je 
poskrbela Čebelarska zveza Sloveni-
je, za kar smo vsem izjemno hvale-
žni.
Izlet se je začel zelo lepo, saj nas je 
zjutraj pozdravilo  že skoraj pomla-
dansko sonce, za dodatno veselje pa 
je poskrbel  balon na vroč zrak, ki je 
poletel nizko mimo nas … kar na-
enkrat pa so iz košare balona začele 
»deževati« lizalke in bonboni.
Podali smo se na avtobus in že smo 
se odpravili proti Celju. Ko smo pri-
speli, smo se razdelili v dve skupini, 
vsaki od skupin sta se pridružila dva 
čebelarska strokovnjaka. Na sejmu 
smo izvedeli veliko zanimivosti in 
posebnosti o čebelah in si seveda 
lahko tudi kaj kupili. Zaupam vam 
lahko tudi zanimivost, ki sem jo iz-
vedel: Slovenci smo eni najboljših 
čebelarjev na svetu. Imamo tudi 
svojo priznano vrsto čebele, kranj-
sko sivko. Učenci smo lahko po-
skusili različne in nove vrste medu, 
npr. med z ameriškim slamnikom, 
med z rdečo peso … Ko smo konča-
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li z ogledom, smo se odpravili proti 
avtobusni postaji. Ker smo imeli še 
nekaj časa, smo šli na sprehod po 
mestu. Polni čudovitih vtisov smo 
se z avtobusom pripeljali na Ptuj, 
kjer so nas že čakali starši. Vsem je 
bil sejem zelo všeč. Tudi vas, bralce, 
vabimo v čebelarski krožek, kjer si 
boste nabrali izkušenj in mogoče 
tudi sami kdaj postali čebelarji.

GO-CAR-GO PLUS 
– DELOVNO SREČA-
NJE V SRBIJI
Staš Pevec, 9. a

V torek, 15. marca 2022, smo se tri-
je učenci devetega razreda (Matjaž 
Alič, Nel Cartl in Staš Pevec) z našo 
mentorico Vido Lačen, skupaj s 
predstavniki ostalih partnerskih šol, 
zbrali na parkirišču Šolskega centra 
Ptuj. Udeležili smo se namreč delov-
nega srečanja v Srbiji, ki je potekalo 
v okviru projekta GO-CAR-GO Era-
smus+. Nekaj čez šesto uro zjutraj 
smo se odpravili na pot. Spotoma 
smo pobrali še učence iz partnerske 
šole na Hrvaškem in pot nadaljeva-
li proti madžarski meji. Pred našim 
ciljem smo imeli nekaj krajših po-
stankov, potovali smo brez posebnih 
težav. Po dobrih osmih urah vožnje 
smo končno prispeli do naše desti-
nacije, Osnovne šole Matija Gubca v 
Donjem Tavankutu v Srbiji, kjer so 
nas učenci in učitelji pričakali v pri-
jetnem vzdušju.
Učenci smo se skupaj z njihovimi 
učenci odpravili do jedilnice, kjer 
smo se najprej predstavili, nato smo 
pojedli kosilo. Po kosilu smo se od-
pravili v telovadnico, kjer smo se 
sproščeno družili in se tako bolje 
spoznali. Po zaključeni spoznavni 
aktivnosti v telovadnici smo se od-
pravili nazaj v učilnico, kjer so nas 
razdelili v skupine. V vsaki skupini 
so bili domačini in ena izmed gostu-
jočih šol. Tako razdeljeni, po sku-
pinah, smo spoznali in raziskovali 
Donji Tavankut. Za nas so pripravili 

POMLADNA OKRA-
SITEV ŠOLE IN ME-
STNIH IZLOŽB
Šolski novinarji

Olgičarji smo se že pred prihajajo-
čo pomladjo lotili izdelave pisanih 
cvetlic, s katerimi smo okrasili šolo 
in izložbo prodajalne Alpina. Pri 
ustvarjanju s tempera barvami smo 
se urili v mešanju raznolikih odten-
kov in razvijali natančnost pri sli-
kanju s čopiči. Ker so bile nekatere 
rože večjih dimenzij, smo jih barvali 
tudi v dvojicah ali skupinah, kar je 
bilo še posebej zabavno. Naše leto-
šnje pomladne dekoracije so tako 
zraven šolskih oken krasili tudi iz-
ožbo na Lackovi ulici.

zemljevide, ob pomoči katerih smo 
spoznali mesto. Naša skupina je do-
bila nalogo, da smo se sprehodili 
okrog cerkve do železnice in nazaj. 
Vmes smo pobirali zlate cekine, ki 
so nam pomagali priti do rešitve 
zastavljene uganke. Ko smo ugan-
ko dokončali oziroma rešili, smo se 
odpravili nazaj do šole. Tam so bile 
pripravljene delavnice na temo sla-
me. Razporedili so nas v tri učilnice. 
Vsak si je izdelal spominek iz slame, 
obesek za ključe in knjižno kazalko. 
Po zaključeni delavnici smo ime-
li prosti čas. Z avtobusom smo se 
odpeljali do namestitvenih lokacij. 
Tam smo razpakirali kovčke in se 
spočili. Sledil je odhod nazaj proti 
šoli, saj nas je že čakala večerja. Po 
večerji smo imeli zabavo z glasbo, 
peli smo tudi karaoke. Po zabavi 
smo se odpravili do župnišča, kjer 
smo bili nastanjeni. Uredili smo se, 
pripravili za spanje in polni novih 
vtisov zaspali.
Naslednje jutro smo se vstali ob 
sedmi uri, se uredili in odpravili na 
zajtrk. Po zajtrku smo se z avtobu-
som odpeljali do Subotice, kjer nas 
je pričakal vodič, ki nam je razkazal 
mesto. Po ogledu mesta smo obiska-
li še Srednjo šolo Ivan Sarić iz Subo-
tice. Učenci smo imeli voden ogled 
šole, učitelji pa so imeli srečanje v 
zbornici. Po predstavitvah smo ime-
li prosti čas za samostojno razisko-
vanje mesta Subotica. Nato smo se 
z avtobusom odpravili nazaj do šole, 
kjer so nas že pričakali s kosilom. 
Po kosilu smo se skupinsko slikali, 
za spomin. Nato smo se poslovili in 
odpravili proti domu. Za nas tri je 
to nepozabna izkušnja in smo zelo 
veseli, da smo bili del tega projekta.

ERASMUS+ PROJEKT 
„HIBRIDNE UČNE 
SKUPNOSTI“
Šolski novinarji

Naša šola letos sodeluje v kar dveh 
Erasmus+ projektih, in sicer „Go-
-Car-Go Plus“ in „Hibridne učne 
skupnosti“. Slednji je dveletni KA1 
projekt, v katerem zraven naše šole 
sodelujejo še SOSU Østjylland (no-
silci projekta) in Esbjerg Realsko-
le z Danske ter Kopavogsskoli z 
Islandije. Projekt stremi k razvoju, 
implementaciji in prenosu inova-
tivnih praks, skupnim pobudam za 
sodelovanje ter učenju in razvoju 
digitalne tehnologije v izobraževa-
nju. To zahteva razvijanje digitalnih 
veščin učiteljev, učencev in vodij iz-
obraževanja za izboljšanje kakovo-
sti virtualnih učnih dejavnosti, kar 



7Olgica in mi, junij 2022

Olgica poroča

bo spodbudilo profesionalizacijo in 
strokovni razvoj v izobraževanju. 
V okviru projekta so člani našega 
tima (Tomaž Zobec, Renata Debe-
ljak, Vojko Jurgec, Urška Juričinec in 
Helena Ocvirk) 22. in 23. marca 2022 
gostili strokovno srečanje, ki se ga je 
udeležilo šest strokovnih sodelavcev 
iz prej omenjenih držav. Na dvo-
dnevnem srečanju so jim predstavili 
izobraževalni sistem v Sloveniji, po-
peljali so jih tudi na ogled naše šole 
in našega najstarejšega slovenskega 
mesta. Gostje so bili navdušeni nad 
kreativnostjo naših učencev in bo-
gato zgodovino ter lepoto našega 
mesta. Seveda pa sta bila oba dneva 
predvsem namenjena strokovnemu 
delu in načrtovanju majskega stro-
kovnega srečanja na Danskem.    

KULTURNI DAN V 
SNG MARIBOR
Gaja Urek, Tisa Julija Golob, 7. a

V četrtek, 24. marca 2022, je za Ol-
gičarje od 6. do 9. razreda potekal 
tretji kulturni dan. Učenci smo se ob 
8.20 zbrali v svojih matičnih učilni-
cah. Najprej smo pomalicali, pono-
vili o bontonu v gledališču, nato pa 
se odpravili na Zadružni trg, kjer so 
nas čakali avtobusi, ki so nas odpe-
ljali do SNG Maribor.
V gledališču smo si ogledali izjemno 
odigrano predstavo z naslovom  El-

V petek, 25. marca 2022, je potekala 
čistilna akcija, ki smo se je udeležili 
tudi mi, Olgičarji. Pri čiščenju je po-
magalo kar nekaj razredov. Učenci, 
ki smo sodelovali, smo od učiteljev 
prejeli vreče za smeti in rokavice.
Najmlajši učenci, torej učenci 1. ra-
zreda so se odpravili na šolsko igri-
šče in v sončni park. Drugošolci so 
čistilno akcijo izvedli na poti, ki vodi 
v terme in v mestnem parku. Učenci 
3. a razreda so očistili okolico Zgo-
dovinskega arhiva. Zagreto so pri či-
ščenju okolice pomagali tudi učenci 
5. razredov, in sicer na Vičavi po 
makadamski cesti ter igrišču. Nismo 
pa zaostajali niti učenci 7. b razre-
da, ki smo sicer čistili ločeno. Fantje 
so pri uri športne vzgoje očistili pot 
do gradu in grajsko dvorišče, dekle-
ta pa smo poskrbela za parkirišče 
ob Dravi. Ker sem se čistilne akcije 
udeležila tudi sama, lahko iz prve 
roke povem, da smo nabrali ogro-
mno smeti. Vreče, ki smo jih dobili, 
smo napolnili do vrha. Če bi hoteli 
pobrati vse smeti, bi morali imeti 
še precej več vreč. Glede na veliko 
količino pobranih smeti je onesna-
ževanje kar zaskrbljujoče. Največ se 
je nabralo praznih plastenk, ploče-
vink, veliko papirja (robčki, računi, 
karton), plastike, aluminijaste folije, 
našli pa smo tudi žlico. Ogromno 
je bilo cigaretnih ogorkov, saj smo 
nanje naleteli na vsakem koraku. In 
medtem ko smo mi pridno pobira-
li smeti oz. čistili, so drugi naprej 
smetili. Do nekaterih smeti se nam 
sploh ni uspelo prebiti, saj so bile tik 
ob reki težko dostopne.

vis Škorc, genialni štor. Predstava je 
zrežirana po istoimenski knjigi, ka-
tere avtorica je naših korenin, Ptuj-
čanka Janja Vidmar. Uprizoritev, ki 
je trajala približno uro in pol, govo-
ri o družini Škorc. Starša se ločita, 
gledalci pa skozi igro spremljamo 
13-letnega Elvisa Škorca, ki se spo-
pada z najrazličnejšimi najstniškimi 
težavami. Po končani predstavi je 
bil organiziran pogovor z režiserko 
Matejo Kokol, ki nas je razveseli-
la s tem, da je s seboj povabila tudi 
igralce: Matija Stipaniča, Gorazda 
Žilavca, Minco Lorencij in Viktorja 
Hrvatina Megliča. Z nasmehom na 
obrazih so nam sami predstavili svoj 
pogled na like, ki jih igrajo, nato pa 
odgovarjali na naša vprašanja. Ob 
pogovoru so se igralci sprostili in z 
nami delili številne zgodbe iz proce-
sa nastajanja predstave.
Po končani predstavi smo se dobro 
razpoloženi odpravili proti avtobu-
su, ki nas je odpeljal nazaj proti Ptu-
ju. Ta dan nam bo ostal v zelo lepem 
spominu, saj si je bilo predstavo re-
snično vredno ogledati.

ČISTILNA AKCIJA
Eva Ritonja, 7. b
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spretnosti ter raznovrstno gibalno 
izražanje, urijo občutek za skladnost 
gibanja, razvijajo veselje do plesa 
in zadovoljijo potrebo po gibanju. 
Učenci so dan pričeli z uvodnim 
delom ob 8.20, ko so jim plesni 
strokovnjaki predstavili potek špor-
tnega dne, kasneje pa so se urili v 
različnih plesih in koreografijah. 
Vmes so si vzeli kratek odmor za 
malico, po kateri so pohiteli nazaj 
plesat. Po malici so se njihovi plesni 
učitelji zamenjali, da so učenci lah-
ko usvojili čim več plesnih korakov. 
Proti koncu športnega dne so učen-
ci z velikim navdušenjem predstavili 
usvojene plesne korake, ki so se jih 
naučili.
Glede na navdušenje nad novimi 
plesnimi veščinami so morda še ne-
kaj dni zatem plesali tudi doma.

ZAKLJUČNI DRŽAV-
NI EKOKVIZ
Timotej Mlakar, 7. b

V petek, 8. aprila 2022, se je odvijal 
zaključni Ekokviz Slovenije, in sicer 
v osnovni šoli Leskovec pri Krškem. 
To leto je našo šolo zastopal Matjaž 
Habjanič iz 7. a razreda. Kot vsi tek-
movalci si je lahko tudi on izbral dva 
navijača, ki sta ga spremljala. Matja-
ževa navijača sva bila jaz, Timotej, 
in njegov najboljši prijatelj, Nace. 
Spremljala pa nas je mentorica Dar-
ja Lipovec. Tako smo se v petek po 
pouku odpravili do parkirišča pod 
gradom, kjer nas je pričakal avto-
bus, ki nas je z učenci drugih šol s 
tega konca odpeljal do Leskovca. Ko 

Olgica poroča
Čistilne akcije se je udeležilo 
približno 160 pridnih učenk in 
učencev. Ponosni smo nase in na 
svoje opravljeno dobro delo. Če bi 
vsak opravil svojo dolžnost oz. svoje 
smeti za seboj pospravil, vrgel v koš, 
ne pa brezbrižno na tla, nam tega 
ne bi bilo potrebno početi. Zato: ne 
onesnažujmo, saj s tem škodujemo 
naravi in ji manjšamo čistost!

PLESNI ŠPORTNI 
DAN ZA UČENCE OD 
1. DO 3. RAZREDA
Eva Ritonja, 7. b

Že četrti športni dan je za 
učence od 1. do 3. razreda 
potekal v sredo, 30. marca 2022, 
in v četrtek, 31. marca 2022. 
Športni dan je bil torej zara-
di lažje organizacije razporejen 
v dva dni. Prvi dan so se težko 
pričakovanega športnega dne ude-
ležili učenci 1. in 2. razreda, drugi 
dan pa učenci 3. razreda. Potekal 
je v prostorih šole, torej v učilni-
cah in veliki telovadnici. Učenci 
so se ga zelo veselili, saj so imeli 
organizirane plesne delavnice. Iz 
Plesnega studio Mambo so k nam 
prišle učiteljice plesa, ki so skupaj z 
učenci plesale oz. jih učile različnih 
plesnih korakov in družabnih ple-
sov, pripravljenih prav zanje. Poleg 
pridnih učenk in učencev pa so bile 
tudi učiteljice, ki so jih spremljale in 
opazovale pri plesu. Cilji športne-
ga dne so bili, da učenci razvijajo 
osnovne motorične sposobnosti, 

smo prispeli, so nas organizatorji 
najprej vljudno pozdravili, Matjaž 
je dobil obesek s svojim imenom 
in list, na katerem je bilo zapisano 
ime naše šole ter njegovo ime. Naj-
prej smo izvedeli, kako bo izgledalo 
tekmovanje in katere teme so zajete. 

Skupno je sodelovalo 36 tekmoval-
cev, 12 iz vsakega razreda (6., 7., 8.). 
Za vsak razred so bile sestavljene šti-
ri skupine po tri učence. Tekmovali 
so v treh krogih, tako da se je vsak 
učenec pomeril z vsakim iz njegove 
skupine. Prvi krog tekmovanja so 
najprej končali tekmovalci 6. razre-
dov, sledili so jim sedmošolci, med 
njimi tudi naš Matjaž. V 1. krogu 
Matjažu ni šlo najbolje od rok, a je v 
tretjem na vsa tri vprašanja odgovo-
ril pravilno. Bilo je veliko navijačev 
in bilo je zabavno. Ko so tekmovalci 
vseh razredov zaključili, so nam or-
ganizatorji pripravili malico. Zatem 
se je začelo razkritje polfinalistov, a 
na žalost se Matjaž ni uvrstil v polfi-
nale, saj ga je nasprotnik premagal le 
zaradi dodatnih točk pri prejšnjem 
tekmovanju na računalnike.
Vožnja domov je bila zabavna, pri-
jetno utrujeni smo se na Ptuj vrnili 
okrog osmih zvečer. Olgičarji smo 
zelo ponosni na našega Matjaža.

DAN ZA SPREMEM-
BE – SOUSTVARJAJ-
MO SKUPNOST
Neja Gajzer, 9. b

Vseslovenska prostovoljska akcija 
Dan za spremembe je nastala z na-
menom spodbujanja ljudi, da aktiv-
no pristopijo k odzivanju na potrebe 



9Olgica in mi, junij 2022

Ptuju. Najprej smo poskrbeli za či-
sto okolico Doma upokojencev, ob 
tem moram priznati, da je narava 
opravila svojo čarovnijo in odela 
okolico v najrazličnejše pomladan-
ske barve cvetja.  Našo aktivnost 
smo okronali s kratko prireditvijo, 
ki smo jo izpeljali dvakrat: najprej za 
varovance in varovanke, ki potrebu-
jejo pomoč pri gibanju, nato za vse 
ostale, ki so se prireditvi pridružili v 
skupni dvorani. V čevlje povezoval-
ke programa sem stopila Neja Gaj-
zer. S svojim uvodnim nagovorom 
sem poskušala pričarati toplino in 
povezanost med nami nastopajoči-
mi in ostarelimi v Domu. Prostor je 
napolnil zven dveh flavt, s katerima 
sta Zaja Postružnik in Lina Malin-
ger odigrali ljudsko pesem, ki je 
stanovalcem pogrela srce. Ker smo 
Olgičarji precej dobri pesniki, smo 
prireditev okronali tudi s pesmimi, 
nastalimi izpod peresa naših učen-
cev. Zaja Postružnik, Nina Markež, 
Tajda Grah in Neja Gajzer smo ime-
le to čast, da smo lahko prebrale ču-
dovite pesmi nas, Olgičarjev. Ker pa 
je glasba tista, ki nam pospeši srčni 
utrip, sta flavti z Zajo in Lino po-
novno postregli z ljudsko pesmijo. 
Prireditev smo zaključili s skupno 
pesmijo, saj smo vsi prisotni zapeli 
tri ljudske pesmi, in sicer Sijaj, sijaj 
sončece, Barčica po morju plava in 
Naša četica koraka. Počutila sem se 
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svoje skupnosti. Tako Slovenska fi-
lantropija že vse od leta 2010 v začet-
ku pomladi vabi ljudi, da stopijo iz 
ustaljenih smernic. Vsako leto apri-
la s sloganom Ne prepuščaj se toku, 
SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjajo 
prebivalce Slovenije, da vsaj za en 
dan postanejo prostovoljci in pro-
stovoljke. Prvi Dan za spremembe 
je bil organiziran 24. marca 2010. V 
preteklih dvanajstih letih je s števil-
nimi akcijami, izvedenimi v okviru 
Dneva za spremembe, sodelovalo 
že več kot 130.000 posameznikov. V 
letošnjem letu bi naj bilo širom Slo-
venije organiziranih 194 prostovolj-
skih aktivnosti, katerih rdeča nit bo 
– Soustvarjajmo skupnost. Aktivno-
sti so potekale v  več kot  86  krajih. 
Med organizatorji smo bili društva, 
vrtci, šole, krajevne skupnosti, ob-
čine, javni zavodi in posamezniki. 
Po vsej državi je bilo aktivnih več 
kot 500 organizacij  in 5000 prosto-
voljcev. Tudi mi, Olgičarji, smo sta-
knili glave in se spomnili na najbolj 
ranljive naše družbe v zadnjih dveh 
letih epidemije, in sicer ostarele. 
Povezali smo se z Domom upoko-
jencev Ptuj, saj menimo, da so bili v 
teh negotovih časih najbolj osamlje-
ni. Odločili smo se, da jim polep-
šamo dan. V petek, 8. aprila 2022, 
smo učenci prostovoljci z učiteljico 
Tonjo Kolar obiskali varovance in 
varovanke Doma upokojencev na 

neverjetno povezano z vsemi v pro-
storu … Kot da smo eno. Še posebej 
se mi je orosilo oko, saj je med sode-
lujočimi bil tudi moj 91-letni prade-
dek Peter Vrtič.
Po prireditvi je sledilo skupno 
ustvarjanje stanovalcev in nas učen-
cev. Razdeljeni smo bili v štiri sku-
pine. V prvi skupini smo igrali slo-
vensko družabno igro z naslovom 
»Spoznajmo se«. V drugi skupini 
je bila prisotna    nemška družabna 
igra, ki sta jo izdelali učenki Pia in 
Ajda sami. V tretji skupini smo igra-
li angleško družabno igro, ki jo je 
pripravila ena izmed učiteljic naše 
šole. V zadnji skupini smo ustvarjali 
velikonočne okraske.
Sicer sem šele v svoji pomladi, na 
začetku svoje življenjske poti, am-
pak menim, da si vsi želimo, da bi 
imeli nekoč lepo starost. To je tudi 
razlog, da se sprašujem, kaj lahko 
naredim jaz, da bi ostarelim poma-
gala preživeti lepo jesen njihovega 
življenja. Starejši ljudje so pogosto 
osamljeni in imajo veliko časa, da 
razmišljajo o preteklosti in se ver-
jetno obremenjujejo s tem, kaj jim 
bo prinesla prihodnost. Menim, da 
imamo mi, mladi, to moč, da v svo-
jem vsakdanjiku najdemo pogosteje 
čas in obiščemo svoje dedke, babice, 
mogoče še celo pradedke in praba-
bice doma ali v Domu ostarelih. Vsi 
smo namreč del družbe in smo od-
govorni ne le zase, temveč tudi drug 
za drugega!

VSESLOVENSKA 
PROSTOVOLJSKA 
AKCIJA POMLADI-
MO GOZDOVE
Tisa Julija Golob in Zoja Čebulj, 7. a

V soboto, 9. aprila 2022, je na raz-
ličnih lokacijah po Sloveniji pote-
kala vseslovenska akcija Pomladi-
mo gozdove, kjer so prostovoljci z 
različnih koncev pomagali saditi 
mladike gozdnih dreves. Akcije, ki 
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je našem območju potekala v gozdu 
ob glavni cesti Kidričevo–Slovenska 
Bistrica, smo se z mentorico Dani-
elo Štumberger udeležili tudi Olgi-
čarji. Zjutraj ob 8.15 smo se zbrali 
na parkirišču ob Dravi. S seboj smo 
prinesli potrebno orodje za sajenje 
dreves in z zaskrbljujočim pogle-
dom v oblačno nebo pričakali pre-
voz, ki so ga za nas organizirali člani 
društva SiDG. Ob prihodu v gozd 
smo bili prijetno presenečeni, saj je 
bilo tam veliko prostovoljcev, ki so 
prišli z namenom, da pomagajo po-
saditi drevesne sadike. Preden smo 
se lotili dela, nam je g. Kolar pokazal 
in razložil, kje ter kako pravilno po-
saditi mlado drevo. Naš skupen cilj 
je bil posaditi 1000 sadik gorskega 
javorja in 1000 sadik divje češnje. 
Hitro smo poprijeli za delo, saj se 
je nebo vedno bolj temnilo in kma-
lu nas je ujel dež. Vendar se nismo 
ustavili in smo pogumno sadili na-
prej. Seveda smo Olgičarji vztrajali 
in sadili do zadnjega, tako da smo 
naše delovišče zapustili zadnji. Za-
radi slabega vremena smo namreč 
z delom morali končati predčasno, 
kljub temu pa smo posadili večino 
sadik. Premraženi, mokri, a srečni, 
ker smo pripomogli k ohranjanju 
naših gozdov, smo se na koncu še 
posladkali s prigrizki, ki so jih za vse 
prostovoljce pripravili organizator-
ji. Preden smo se odpravili domov, 
nas je g. Kolar še posebej pohvalil, 
saj smo bili Olgičarji tisti, ki smo s 
sajenjem vztrajali do konca. Kljub 
dežju in mrazu smo se imeli lepo in 
storili dobro delo za naše gozdove. 
Hvala vsem udeležencem za njihovo 
predanost in trud.

ATLETSKI ŠPORTNI 
DAN
Ula Čeh, Eva Ritonja, 7. b

Četrti športni dan v letošnjem 
šolskem letu je bil atletski. 
Organiziran je bil v petek, 15. aprila 
2022, na mestnem stadionu, kjer 
smo učenci od 1. do 9. razreda 
izkazali svoje športne sposobnosti 
za športno-vzgojni karton. Učenci 
smo se zbrali v šoli, in sicer ob 
8.20. Nekateri smo prišli peš ali z 
avtomobilom, šolskim kombijem, 
nekateri pa so se pripeljali s kolesi, 
saj so nas k temu skozi vse leto 
spodbujali razredniki in učitelja 
športa. Ko smo se vsi zbrali v svojih 
učilnicah, smo pojedli malico, ki 
nas je pripravljena čakala v jedilnici. 
Po malici smo se ogreli s pomočjo 
posnetkov tabathe na YouTubu. 
Nato smo s pomočjo telefonov rešili 
spletni kviz Kahoot na temo atleti-
ke. Kasneje smo se peš odpravili na 
mestni stadion. Ob prihodu smo 
skupaj z učitelji šli na tribune, od 
koder smo imeli pogled na stadion. 
Po vrstnem redu smo se še dodatno 
ogreli, saj je vsak posameznik so-
deloval v vseh disciplinah, in sicer: 
teku na 60 in 600 metrov, skoku v 
daljino in metu vortexa. Ko smo vsi 
učenci zaključili z aktivnostmi, smo 
se odpravili nazaj proti šoli. Nekate-
ri so se med potjo ustavili še v me-
stnem parku ob naši reki Dravi. Ker 
je bil ta pomladni dan še posebej to-
pel, smo se kljub telesnim naporom 
imeli lepo.

TEKMOVANJE  
ROBOTIKE
Matjaž Habjanič, 7. a

V četrtek, 21. aprila 2022, se je v Šol-
skem centru Ptuj odvijalo tekmovanje 
robotike. Cilj tekmovanja je bilo se-
staviti in programirati robota, ki sledi 
črni črti, prečka in se izogiba oviram 
ter žogice spravi do določenega pro-
stora v škatli („reševanje poškodo-
vancev“). Iz naše šole sva se tekmo-
vanja udeležili dve ekipi. Prva ekipa, 
ki sta jo sestavljala Andraž Mršek in 
Matej Mlakar Belšak iz 8. razreda, je 
tekmovala pod imenom Perfektni ro-
boti, drugo ekipo sva sestavljala jaz, 
Matjaž Habjanič, in Nace Kolar iz 7. 
razreda, poimenovala sva se Olgica 1.
Ob 8.20 smo se zbrali v novi učilni-
ci za tehniko in se ob približno 9.00 
odpravili iz šole. V Šolskem centru so 
nas lepo sprejeli, za nas, tekmovalce, 
so pripravili tudi malico in kosilo. 
Kar takoj po prihodu smo se loti-
li svojega dela – reprogramiranja in 
sestavljanja robotov. Odvijala sta se 
dva kroga tekmovanja in zmagoval-
na ekipa je bila tista, katere robot je 
prišel najhitreje do cilja. Obe skupini 
iz Olgice sva se uvrstili na državno 
tekmovanje, ki je potekalo v torek, 
17. maja 2022, v prostorih Fakultete 
za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko v Mariboru.
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GO-CAR-GO – DE-
LOVNO SREČANJE V 
AVSTRIJI
Mai Karo, Vid Zagoranski, 9. a, Domen 
Cebek, 9. b

V četrtek, 21. aprila 2022, smo se 
Domen Cebek, Mai Karo in Vid 
Zagoranski, skupaj z našima men-
torjema, učiteljico Vido Lačen in 
učiteljem Dejanom Majcnom, ob 
sedmih zbrali na parkirišču ŠC 
Ptuj. Zbrali smo se z namenom, 
da se skupaj s partnerskimi šola-
mi udeležimo delovnega srečanja v 
sklopu projekta GO-CAR-GO Era-
smus+. Ob sedmi uri smo se tako 
odpravili iz Ptuja do našega cilja, 
Groβpetersdorf v Avstriji. Tja smo 
prispeli okoli desete ure. Ko smo 
prispeli, so nas prijazno sprejeli in 
nas pogostili. Za nas, obiskovalce, 
so imeli pripravljen dan odprtih 
vrat v podjetju BFI. Organizirali so 
različne delavnice, na katerih smo 
aktivno sodelovali med deseto in 
štirinajsto uro. Na prvi delavnici 
smo izdelovali obeske za naše 
drage in zase. Na drugi delavnici so 
nam predstavili postopke varjenja 
različnih kovin. Nato smo si vzeli 
pavzo in se odpravili na malico. 
Po malici smo se odločili, da se 
udeležimo tekmovanja  z električnim 
skirojem. Na tem tekmovanju smo 
bili zelo uspešni, saj je Mai osvojil 

drugo mesto. Ogledali smo si tudi 
3D tiskalnik in se seznanili s teh-
niko 3D tiska. Preizkusili smo se v 
rezanju navojev na kovinske cevi. 
Zadnja delavnica, ki smo jo obiskali, 
je bila virtualna delavnica. To je bila 
naša najljubša delavnica dneva. Pre-
izkusili smo se v različnih aktivno-
stih, igrah virtualnega sveta. Sledil 
je zaključek delavnic s podelitvijo 
priznanj za najuspešnejše v vožnji s 
skirojem in štirikolesnikom. Preden 
smo se poslovili, smo naredili še 
skupinsko fotografijo. Po končanih 
delavnicah smo se odpravili proti 
mestu Graz, kjer smo lahko prosto 
hodili po mestu in se okrepčali v 
McDonald´su. Okoli pol sedme ure 
zvečer smo se odpravili proti domu. 
Na Ptuj smo prispeli okrog osmih. 
Zaradi lepega vremena in odlično 
pripravljenih aktivnosti je bil naš 
dan zelo uspešen.

NARAVOSLOVNI 
DAN – RAZISKOVA-
NJE ZDRAVILNIH 
RASTLIN
Timotej in Tiana Mlakar, 7. b

V četrtek, 21. aprila 2022, smo učen-
ci Olgice od 4. do 9. razreda ime-
li naravoslovni dan malo drugače. 
Dan dejavnosti smo začeli ob 8.20, 
ko smo se učenci zbrali v svojih 
matičnih učilnicah. Najprej smo se 
s svojimi razredniki pogovorili in 
si ogledali videoposnetke na temo 
zdravilnih rastlin in zelišč. Ker pa 
22. aprila obeležujemo Svetovni 
dan Zemlje, smo se dotaknili tudi te 
teme. Po različnih debatah in ogledu 
posnetkov smo se učenci z učitelji v 
štirih skupinah in ob različnih urah 
odpravili v Brstje, proti dvorcu Ri-
stovec, kjer smo lahko v živo opazo-
vali in raziskovali zdravilne rastline 
in zelišča. Do dvorca smo hodili pri-
bližno 40 minut. Ob prihodu nas je 
pričakal gospod mag. Ignac Janžeko-
vič, ki nam je podrobneje predstavil 

različne zdravilne rastline in zelišča. 
Dobili smo lupe, s pomočjo katerih 
smo rastline opazovali, in delovne 
liste z različnimi vprašanji o zdravil-
nih rastlinah, ki smo jih sproti reše-
vali, doma pa smo rešene liste prile-
pili v zvezek za naravoslovje.
V sklopu našega obiska nam je g. 
Janžekovič razkazal tudi sam dvo-
rec. Ob vhodu vanj nam je pokazal 
in razložil grb grofov Leslie, ki so 
dvorec dogradili, nato smo si ogle-
dali tudi zanimivo notranjost dvor-
ca. Ob prihodu nazaj v šolo smo si 
nekateri učenci privoščili zasluženo 
kosilo, nato pa smo se polni nove-
ga znanja odpravili domov. Ta dan 
nam bo ostal v lepem spominu.
Še nekaj o samem dvorcu: dvorec 
Ristovec, v katerem smo širili svoja 
znanja, je zelo poseben, saj je dokaj 
redek primerek t. i. vodnega dvorca, 
ki ga je nekoč obdajal ribnik. Le-ta je 
danes izsušen. Leta 2008 je bil dvorec 
razglašen za kulturni spomenik lo-
kalnega pomena na območju Mestne 
občine Ptuj. Mestna občina Ptuj je 
dvorec Ristovec na dražbi leta 2020 
prodala domačinu in velikemu ljubi-
telju kulturne dediščine, mag. Ignacu 
Janžekoviču, profesorju biologije in 
kemije. Ker je po stroki naravoslovec, 
je rdeča nit oživitve dvorca povezana 
z zdravilnimi rastlinami. Del dejav-
nosti bi mag. Janžekovič rad namenil 
v izobraževalne namene v obliki na-
ravoslovnih taborov in delavnic, ki bi 
privabljale vse generacije.



12 Olgica in mi, junij 2022

Olgica poroča

ANGLEŠKI PROJEK-
TNI DAN
Gaja Urek in Tisa Julija Golob, 7. a

Po dveh letih smo v četrtek, 21. apri-
la 2022, Olgičarji končno spet izvedli 
angleški projektni dan, tokrat z na-
slovom Treasure Hunt Maribor. Tri-
deset učencev, ki imajo izdelan indi-
vidualiziran program za nadarjene 
iz angleščine, in tisti, ki so se v tem 
šolskem letu posebej izkazali na tek-
movanjih iz znanja angleščine, smo 
se z učiteljema angleščine, Vojkom 
Jurgecem in Ksenijo Kovačič Žižek, 
zbrali ob 7.45 na parkirišču pod gra-
dom. Najprej smo si razdelili mali-
co, nato pa nas je avtobus odpeljal 
v Maribor, kjer smo si v Narodnem 
domu ogledali predstavo  Animal 
Farm. Predstava, ki traja približno 
eno uro in pol, je priredba znanega 
dela Georga Orwella. Govori o živa-
lih, ki živijo na kmetiji kmeta Jonesa 
in se pod vodstvom prašiča upre-
jo kmetu. Kmetijo preimenujejo v 
“Živalsko farmo”, ki jo nato vodijo 
najpametnejše živali, to so prašiči. 
Farma se dobro razvija, a živali ugo-
tovijo, da na farmi garajo zgolj neka-
tere živali, medtem ko prašiči skupaj 
s psi zgolj uživajo sadove njihove-
ga dela. Predstava, ki so jo odlično 
uprizorili igralci gledališke skupine 
American Drama Group Europe, 
je satiričen odraz človeške družbe. 
Po predstavi smo pred Narodnim 
domom naredili še skupno fotogra-
fijo, nato pa se odpravili na Glavni 
trg, kjer se je začela naša naslednja 

aktivnost – Treasure Hunt Maribor, 
oziroma lov na zaklad. Razdelili 
smo se v 5 skupin. Vsaka skupina 
je od učitelja dobila kup kartic z na-
vodili za pot v angleščini, učitelj pa 
nam je dal še nekaj ustnih navodil za 
delo. In že smo se odpravili na iska-
nje znamenitosti Maribora. Ob po-
moči prve kartice in zemljevida smo 
našli pot do mariborskega gradu, 
ki je bil prva znamenitost. Na vsa-
ki ‘postaji’ smo najprej prebrali še 
nekaj podatkov o tej znamenitosti, 
morali pa smo tudi posneti ‘selfie’ in 
fotografijo takoj objaviti v naši ekipi 
v MS Teams. Tako smo nato nada-
ljevali na vse preostale postaje, ki so 
nas na koncu vodile do končne zna-
menitosti – kužnega znamenja na 
Glavnem trgu. Skupina, ki je prva 
prispela na cilj (in imela objavljene 
fotografije vseh znamenitosti) je bila 
zmagovalka. To je uspelo skupini 
osmošolk, ki so za nagrado prejele 
kemične svinčnike naše šole, lizalke 
in bonbone. Z bonboni pa smo se 
posladkali tudi učenci vseh drugih 
skupin. Naša naslednja postaja je 
bil Europark, kjer so nekateri zavili 

v knjigarno, drugi pa poiskat kaj za 
pod zob. Ob 13.30 smo se vkrcali na 
avtobus in se odpeljali nazaj na Ptuj. 
Seveda pa smo se na avtobusu spo-
mnili še na eno znamenito Britanko, 
ki ravno 21. aprila praznuje že svoj 
96. rojstni dan, in sicer kraljico Eli-
zabeto II. Lep prvi pomladanski dan 
je ob zabavnih aktivnostih poskrbel, 
da nam bo ta angleški projektni dan 
ostal v lepem spominu.

MEDNARODNI DAN 
ZAPUŠČENIH ŽIVALI
Lea Krajnc in Maja Magdič, 7. a

Zbiranje hrane za zapuščene živali 
(ob svetovnem dnevu zapuščenih 
živali) je naša tradicionalna prosto-
voljska akcija že vrsto let. V ponede-
ljek, 4. aprila 2022, smo na naši šoli 
začeli z zbiranjem hrane za zapušče-
ne živali. Akcija je potekala v okviru 
mednarodnega dneva zapuščenih 
živali in je trajala do petka, 8. aprila 
2022. Sodelovali smo vsi učenci in 
tako pokazali svojo pozitivno narav-
nanost ter ljubezen do živali, saj se je 
zbralo veliko hrane.
V petek, 22. aprila 2022, smo jo pre-
dali vodji Društva proti mučenju 
živali na Ptuju, ge. Kristini Pšajd. 
Ga. Kristina se je našemu povabilu z 
velikim veseljem odzvala in bila zelo 
hvaležna za donacijo. Ob tej prilo-
žnosti smo pripravili kratko priredi-
tev, na kateri so sodelovali učenci 4. 
b razreda in trije sedmošolci. Dekla-
mirali so pesmi, ki so jih v letošnjem 
šolskem letu napisali sami, v ozadju 
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pa so poplesavale senčne lutke. Nato 
smo se prepustili instrumentalnemu 
delu prireditve, s katerim sta dogo-
dek popestrila sedmošolca Tiana in 
Timotej. Prireditev je spretno pove-
zovala sedmošolka Gaja. Na koncu 
je nas, nastopajoče, pogostila še ga. 
Kristina, ki nam je prinesla posla-
dek in nam povedala marsikatero 
zgodbo o živalih. S to akcijo smo 
Olgičarji ponovno dokazali, da smo 
pripravljeni pomagati, saj nam ni 
vseeno za uboge živali.

PLAVALNI TEČAJ ZA 
TRETJEŠOLCE
Lea Krajnc in Tajda Grah, 7. a

V tednu od 19. do 22. aprila 2022 so 
učenci 3. razreda obiskovali plaval-
ni tečaj v Termah Ptuj. Tretješolci 
so se z učiteljicami vsako jutro peš 
odpravili proti termam, kjer so jih 
pričakali učitelji plavanja. Z učitelji 
plavanja so se vsakodnevno ob 8. 
uri  odpravili v bazene. Na tečaju so 
zelo uživali, saj so veliko plavali in 
se ob tem zabavali. Večina jih je v 
plavanju precej napredovalo. Kljub 
vsakodnevni hoji do term in nazaj 
do šole ter plavanju pa sami povedo, 
da se niso preveč utrudili. Ta teden 
je bil za učence zelo poseben. 

PLANINSKI IZLET 
NA BOČ
Eva Hvalec, 7. a

V soboto, 23. aprila 2022, smo se s 
planinskim krožkom odpravili na 
izlet na Boč, ki je med zadnjimi go-
rami v pogorju Karavank. Ob 7.30 
smo se zbrali na avtobusni postaji 
Ptuj, od koder smo se odpeljali do 
izhodišča našega cilja. Na Boč smo 
se podali iz Zg. Poljčan, čez gozdno 
učno pot, ki je bila obogatena s po-
učnimi tablami. Na poti smo videli 
samico rogača in prisluhnili kuka-
vici. Opazili smo tudi polža s hišico 
in črnega lazarja. Pot navzgor proti 
domu je bila dokaj zahtevna, saj so 
bila tla zelo spolzka. Na koči pod 
Bočem smo imeli kratek postanek, 
kjer smo pomalicali. Ko smo se od 
koče odpravili proti vrhu, nismo 
imeli občutka, koliko še moramo 
prehoditi do stolpa, saj je bilo oblač-
no in megleno. Zato sem bila zelo 
presenečena, ko sem kar naenkrat 
pred seboj zagledala visok razgledni 
stolp, po katerem sem se povzpela s 
prijateljicami. Na vrhu stolpa smo 
pozvonile z zvončkom in si nekaj 
zaželele. Pot navzdol je bila zelo 
spolzka in hkrati zabavna. Ob po-
vratku v kočo smo imeli veliko časa 
za zabavo, druženje in malico. Tam 
smo dobili tudi žig, s katerim zabe-
ležimo osvojeni vrh. Ogledat smo 
si šli zelo znano zavarovano rastli-
no velikonočnico. Prijetno utrujeni 
smo se usedli na avtobus in se varno 
pripeljali na Ptuj. Zelo sem vesela, 
da sem osvojila Boč in vem, da se 
bom še večkrat povzpela nanj.

2. SLOVENSKI DAN 
BREZ ZAVRŽENE 
HRANE
Šolski novinarji

Ali ste vedeli, da na svetu zavržemo 
toliko odvečne, celo sveže hrane, 
hrane s pretečenim rokom, kot je 
pridelamo na predelovalni površini, 
veliki za kar 635 Slovenij? Na Olgici 
se zavedamo, da ima zavržena hra-
na izjemno negativen vpliv na naš 
planet, saj z razgradnjo organskih 
odpadkov nastaja toplogredni plin 
metan, ki v primerjavi z ogljikovim 
dioksidom še intenzivneje vpliva na 
globalno segrevanje. V tem šolskem 
letu smo si Olgičarji še posebej pri-
zadevali preprečevati nastajanje od-
padne in zavržene hrane, saj smo:
v okviru RaP-a sproti beležili in me-
rili količino zavržene hrane ter se 
trudili, da je le-te bilo čim manj;
posneli video prispevek, v katerem 
smo predstavili korake za manj za-
vržene hrane;
v Eko kotičku pripravili razstavo 
»Hrana ni za tjavendan«;
izpolnjevali družinski dnevnik zavr-
žene hrane;
s plakati ozaveščali o negativnih po-
sledicah zavržene hrane;
se v okviru RaP dejavnosti »Hrana 
pri nas in po svetu« naučili, kako 
hrano, ki nam ostane, ponovno 
uporabiti in pripravili okusne reci-
klirane jedi;
se šestošolci s knjižico »Olgičina 
reciklirana kuharija« prijavili na 
natečaj Reciklirana kuharija in si z 
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receptom »Za hrusta pusta« naše 
učenke Eli prikuhali nagrado – ob-
javo recepta v Lidlovi knjižici re-
cikliranih receptov; se s pesnitvijo 
devetošolk Neje »Od pleničarja do 
dedka« in Emme »Da bi samo kos 
kruha dobil« prijavili na natečaj 
»Odnos do hrane«.
V petek, 22. aprila 2022, smo na Olgi-
ci dosegli vrhunec projekta Hrana ni 
za tjavendan z obeležitvijo 2. Sloven-
skega dneva brez zavržene hrane, ki 
poteka pod okriljem Lidla   Slovenije 
in programa Ekošola. Ta dan smo se 
Olgičarji zavezali, da bomo: odgovor-
no, premišljeno in preudarno ravnali s 
hrano, ki jo uživamo; skrbeli da bo v 
koših za smeti končalo čim manj hra-
ne, ki je še vedno užitna in jo lahko 
uporabimo; sorodnike, prijatelje in so-
šolce, ki lahko primaknejo svoj delček 
k cilju pobude, informirali in spodbu-
jali k zmanjševanju količin zavržene 
hrane.
Če želite ustvariti boljši svet brez 
zavržene hrane, skupaj z nami podprite 
Slovenski dan brez zavržene hrane in 
postanite zgled drugim tudi vi.

TEKMOVANJE IZ 
PRVE POMOČI
Tiana in Timotej Mlakar, 7. b

V ponedeljek, 25. aprila 2022, smo 
se učenci, ki v obiskujemo prvo po-
moč, udeležili 14. lokalnega tekmo-
vanja osnovnošolskih ekip iz znanja 
prve pomoči.   Tekmovanja smo se 
udeležili Nina Hodnik, Nea Majerič, 

Zoja Pšajd, Tina Zupanič, Timotej 
Mlakar, Tiana Mlakar iz 7. b in Rosa 
Brodnjak Ritoša iz 5. razreda. Po ko-
silu okrog 12. ure smo se z mentorico 
Barbaro Majhenič odpravili proti ga-
silskemu domu. Pred začetkom tek-
movanja so nam organizatorji raz-
delili malico. Razložili so nam tudi, 
kako bo potekalo tekmovanje. Vsi 
smo žrebali listke s številkami, ki so 
prikazovale vrstni red tekmovalnih 
ekip. Naša ekipa je pri praktičnem 
delu tekmovanja tekmovala peta po 
vrsti od skupno osmih ekip. Medtem 
ko so organizatorji pripravljali prak-
tični del, smo se ekipe preizkusile v 
teoretičnem delu. Dobili smo dve 
poli za reševanje in imeli na voljo pol 
ure časa, da smo odgovorili na vpra-
šanja. Nato smo počakali na praktič-
ni del. Še enkrat smo preverili, katere 
stvari od prve pomoči imamo s seboj 
in zakaj jih bomo potrebovali. Ko 
smo začeli s praktičnim delom tek-
movanja, sta nas na prvi postaji pri-
čakali dve dekleti – ena s krvavitvijo 
glave in druga z astmo. Razdelili smo 
se: trije smo šli k eni poškodovanki 
in trije k drugi. Medtem sta nas opa-
zovali dve ocenjevalki in nam, ko 
smo poškodovanki oskrbeli, pove-
dali, kaj smo delali prav in kaj naro-
be. Na drugi postaji smo eno dekle 
oživljali in oskrbeli dekle, ki je imelo 
poškodovano zapestje. Ocenjevalki 
sta nam ponovno dali povratne in-
formacije. Zatem nam je ostalo le še 
čakanje na rezultate tekmovanja. Ol-
gičarji smo dosegli tretje mesto. Do-
bili smo nagrade, ki smo si jih razde-

lili. Po končanem tekmovanju so nas 
starši odpeljali domov.
Bili smo zelo zadovoljni in ponosni 
na dosežen rezultat, hkrati pa tudi 
hvaležni učiteljici Barbari, da nas je 
spodbujala, pripravljala in šla z nami 
na tekmovanje.

SPOZNAVAJMO DR-
ŽAVE EVROPSKE 
UNIJE
Šolski novinarji

V petek, 6. maja 2022, smo se udele-
žili prireditve “Spoznavajmo države 
Evropske unije”, ki je letos obeležila 
18. obletnico vstopa Slovenije v EU. 
Prireditev je potekala na dvorišču 
Minoritskega samostana na Ptuju. 
Učenci OŠ Olge Meglič smo se tako 
kot predstavniki drugih osnovnih in 
srednjih šol ter vrtca predstavili na 
temo evrovizijske pesmi. Naša šola 
je kot vsa leta doslej predstavljala 
sosednjo državo Madžarsko. Zaja 
Postružnik je stopila v čevlje prilju-
bljene madžarske pevke Kati Wolf in 
s svojim čudovitim glasom brezhib-
no zapela evrovizijsko pesem »What 
about my dreams«. Spremljevalna 
plesna skupina, v sestavi Seline Mur-
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ko, Alje Sedič in Klare Gabrovec, 
je dopolnila Zajino petje z izvrstno 
plesno uprizoritvijo. Naša stojnica 
je zasijala v znamenju Kati Wolf, ki 
nas je počastila »s svojim osebnim 
obiskom« in s svojimi avtogrami. 
Matjaž Habjanič in Nace Kolar sta 
obiskovalcem približala lepote Ma-
džarske ter jim ponudila kulinarično 
specialiteto madžarico. Po zaključe-
nem programu na dvorišču Minorit-
skega samostana smo se odpravili  v 
ptujski »Evro park« na dvig evrop-
ske zastave, ki sta ga opravila župa-
nja Mestne občine Ptuj, ga. Nuška 
Gajšek, in predsednik Turističnega 
društva Ptuj, g. Peter Pribožič.

PRIJAZNA DONACI-
JA PODJETJA JAGROS
Šolski novinarji

S strani podjetja Jagros d. o. o. je 
naša šola prejela sponzorska sred-
stva v višini 300 evrov. S tem de-
narjem bo v prihajajočem šolskem 
letu mogoče organizirati še kakšen 
dodaten krožek v okviru razširje-
nega programa, del sredstev pa smo 
že porabili za nakup didaktičnih in 
športnih pripomočkov, ki jih bomo 
uporabljali predvsem na šolskem 
igrišču. Prav tako nam je podjetje 
Jagros doniralo 20 predpasnikov, 
ki jih s pridom uporabljamo v go-
spodinjski učilnici, kjer vsak teden 
nastajajo dobrote izpod rok naših 
mladih, nadobudnih kuharjev. Pod-
jetju Jagros se za omenjene donacije 
prisrčno zahvaljujemo.

TEHNIŠKI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO 9. 
RAZREDA
Ula Čeh, 7. b

V torek, 10. maja 2022, smo učen-
ci od 6. do 9. razreda imeli tehniški 
dan. Zjutraj smo se dobili v šoli, kjer 
so šestošolci in devetošolci najprej 
pisali nacionalno preverjanje zna-
nja, ostalim pa so učitelji predstavili 
celodnevne aktivnosti, ki bodo na ta 
dan potekale. Po predstavitvi smo 
začeli z risanjem avtoportretov, torej 
smo risali sami sebe. Pred risanjem 
smo si zbrano ogledali video posne-
tek, ki prikazuje natančen postopek 
risanja obraza. Ko smo avtoportrete 
narisali, smo jih pobarvali in oboga-
tili s tempera barvami. Nato smo se 
odpravili v Mestno gledališče Ptuj, 
kjer smo si ogledali predstavo z na-
slovom Mahmud.
Predstavo je zrežiral Peter Srpčič, 
doživeto pa sta jo odigrala igral-
ca Simon Šerbinek in Luna Ornik. 
Zgodba govori o fantu po imenu 
Mahmud, o tem, kako je skupaj 
s svojimi starši prišel iz daljnega 
Vzhoda med nas. V predstavi sto-
pita pred šolski razred mož in žena, 
starša Mahmuda, ki sta prišla prosit 
sošolce, da njunega sina sprejmejo 
takšnega, kot je – z njegovo kultu-
ro, navadami, običaji. Skozi njuno 
pripoved se na človeški in pretre-
sljiv način slika zgodba o ljudeh, 
ki so prisiljeni zaradi krutih in ne-
človeških okoliščin, s katerimi se ti 

ljudje soočajo v svojih domovinah, 
bežati iz svojega rojstnega kraja in se 
znajdejo v okolju, ki jim ni domače, 
kjer živijo ljudje na način, ki jim je 
tuj.  Kaže se človeški obraz množice 
beguncev, ki v strahu za svoje življe-
nje in v upanju na boljši jutri pri-
hajajo med nas. Po  predstavi   smo 
imeli še zanimiv pogovor z režiser-
jem in igralcema predstave. Nato 
smo se počasi odpravili proti šoli.

PODJETNIŠKI IZZIV 
ZA MLADE 2022
Lina Malinger, 9. b 

“Smo mlada perspektivna ekipa, ki 
jo sestavljamo: Blaž Zelenik, Ma-
tjaž Alič in Lina Malinger. Z našim 
podjetjem FIT & FAST želimo na-
govoriti ljudi k bolj zdravemu na-
činu življenja, predvsem zato, ker v 
današnji naglici ljudje nimajo dovolj 
časa za kvaliteten in zdrav obrok. V 
našem podjetju smo to pripravljeni 
spremeniti. Rešitev ponujamo v iz-
gradnji verige restavracij z zdravo 
hitro prehrano”. 
S to idejo smo se 11. maja 2022 
predstavili na podjetniškem izzivu 
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mladih, ki je potekal v Šolskem cen-
tru Ptuj. Na predstavitev svoje ideje 
smo se zelo dobro pripravili. Naše 
ideje je ocenila komisija, ki so jo se-
stavljali: Dejan Radič (Manager klub 
Ptuj in Mark Metal), Vida Toš (ude-
leženka PONI, Vidakividi), Natalija 
Žunko (Fundacija Prizma), mag. 
Mirjana Nenad (Mestna občina Ptuj 
in ZRS Bistra Ptuj) in Robert Novak 
(ZRS Bistra Ptuj). Podjetniškega iz-
ziva so se udeležile še naslednje šole: 
dve ekipi iz OŠ Ormož in ena ekipa 
iz OŠ Podlehnik. Tekmovanja  se je 
udeležilo tudi osem ekip srednjih 
šol. Komisija je naše ideje ocenila po 
inovativnosti, poslovnosti in nasto-
pu. V naši kategoriji (osnovne šole) 
je zmagala OŠ Ormož s poslovno 
idejo Smartwalk. 
Zelo smo veseli, da smo lahko sode-
lovali. Pri tem smo se prav tako na-
učili veliko koristnih stvari za življe-
nje. Ob tem pa se zahvaljujemo tudi 
našima mentoricama, Tonji Kolar 
in Mateji Simonič za vso pomoč in 
podporo. Bilo nam je v ponos! 

OGLED MESTA IN 
MESTNE HIŠE TER 
SPREJEM PRI ŽUPANJI
Mia Madjar, 4. b

Četrtošolci smo imeli v četrtek, 12. 
maja 2022, tehniški dan. Najprej smo 
si ogledali naše čudovito mesto Ptuj. 
Po mestnem jedru sta nas popeljali 
vodički Anja in Vika. Ustavili smo 
se na Slovenskem trgu in si ogledali 
Orfejev spomenik. Sprehodili smo se 
okrog Mestnega stolpa in pokukali v 

cerkev svetega Jurija. Povzpeli smo 
se tudi na grajski grič, kjer se nam je 
razprl lep pogled na celoten Ptuj in 
njegovo okolico.
Smo se pa učenci 4. razreda ta dan 
odzvali tudi vabilu ge. županje, Nu-
ške Gajšek. Pričakala nas je pred me-
stno hišo, kjer nas je pogostila s sla-
doledom in z nami malo poklepetala. 
Polni novih vtisov smo odšli nazaj 
proti šoli in nadaljevali s tehniškim 
dnevom. Za konec smo izdelali še 
električni krog in sestavili hiško. Ta 
dan nam bo ostal v lepem spominu.

NEMŠKA JEZIKOV-
NA EKSKURZIJA V 
„ZOTTER“
Pia Peršuh, Ajda Rojs, 6. b

V petek, 13. maja 2022, smo se učen-
ci od 4. do 6. razreda odpravili na ek-
skurzijo v Avstrijo.  Zbrali smo se ob 
7.15 na parkirišču pod gradom, nato 
pa se ob 7.30 odpravili proti Avstri-
ji. Odpeljali   smo se z dvema avto-
busoma, kjer sta nas spremljali zelo 
prijazni vodički Valentina in Lucija, 
ki sta dodali še kanček veselja naše-
mu dnevu. Med vožnjo na avtobusu 
sta nam povedali, kako bo potekal 

naš dan. Naša prva postojanka je 
bila čokoladnica Zotter. To je zaseb-
no podjetje, ki ga že vrsto let vodita 
gospod Josef Zotter in njegova žena 
Ulrike Zotter. Na žalost se z njima 
nismo srečali. Čokoladnica Zotter je 
razdeljena na štiri dele: čokoladnico, 
kino dvorano, majhen živalski vrt 
ter trgovino, v kateri si lahko na 
koncu vsak kupi svojo najljubšo čo-
kolado. Ob prihodu v čokoladnico 
smo imeli najprej odmor za malico, 
nato sta nam vodički razdelili vsto-
pnice. Naredili smo nekaj fotografij 
in si ogledali kratek filmček o pro-
izvodnji čokolade. Po ogledu filma 
je sledilo pokušanje čokolad. V tej 
čokoladnici najdemo 300 različnih 
vrst čokolad ter različne čokolade 
z dodatki. Ob vstopu je vsak dobil 
svojo žličko. Na začetku smo lahko 
poskusili kakavova zrna, ki so bila 
precej grenka. Nato je sledila tekoča 
čokolada brez dodatkov, ki je bila po 
okusu zelo podobna kakavovim zr-
nom. Poskusili smo lahko tudi raz-
lične vrste čokoladnih prahov, od 
čokoladnega, jagodnega, karamele 
… Med hojo smo lahko opazovali, 
kako izdelujejo čokolado. Sledile so 
še bolj okusne čokolade, ki so bile 
predvsem za vegane: sojina, riževa, 
kokosova … V isti sobi smo našli 
tudi različne okuse tekočih čokolad, 
kot so: karamela, temna čokolada, 
mlečna čokolada, kava, ruby čokola-
da, lešniki.  Na veliko mestih so bili 
majhni umivalniki, kjer si lahko spil 
vodo ali si umil žličko. Po stopnicah 
navzgor pa je sledila preizkušnja na-
šega vonja. Na razpolago smo imeli 
10 različnih dodatkov, ki jih dodajo 
čokoladi. Povonjali smo jih. Sledil je 
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naš najljubši del, pokušanje že nare-
jene, torej trde čokolade z dodatki. 
Poskusili smo lahko tudi različne 
vrste kokic, različne sirupe in še več 
tekoče čokolade. Lahko smo si nare-
dili tudi svojo čokolado po svojem 
okusu. To so bila »otroška nebesa«. 
V tej sobi sta nas pričakala tudi dva 
robota, ki si ju lahko zaprosil za čo-
kolado. To je bilo res zanimivo in 
zabavno. V čokoladnici smo lahko 
opazovali tudi ves proces ročne iz-
delave čokolade. V naslednjem nad-
stropju smo okušali spenjena mleka 
in trdne čokolade. Najprej smo po-
skusili okus spenjenega mleka, nato 
pa na gondoli ujeli enak okus že trde 
čokolade. Komaj takrat lahko okusiš 
in opaziš, kako so si okusi podob-
ni. Lahko smo poskusili tudi čudno 
kombinacijo vode in kisa. Sledilo je 
še zadnje nadstropje, v katerem so 
bili različni oreščki, namočeni v raz-
lične čokolade. Bilo je res božansko. 
Pokušanju čokolade je sledil ogled 
živalskega vrta, kjer smo si lahko 
ogledali tudi pokopališče receptov in 
čokolad. To so čokolade, ki se niso 
dobro prodajale ali sploh niso šle 
v prodajo ali pa so imele res čuden 
okus. Ena izmed kombinacij, ki nam 
je vsem padla v oči, je bila kečap z 
oreščki. V živalskem vrtu smo videli 
pujse, lame, alpake in druge živali, 
ki smo jih lahko tudi pobožali. Za-
bavali smo se na igralih, še posebej 
na toboganu, ki je bil zelo dolg. Naša 
zadnja postaja v čokoladnici je bila 
running chocolate in trgovinica. Na 
postaji runing chocolate smo posku-
sili njihove najnovejše čokolade. Od-
pravili smo se v trgovino in si kupili 
najljubše okuse čokolad. S polnimi 
trebuščki in vrečkami smo se odpra-
vili na avtobus, na našo naslednjo 
destinacijo, v motorični park. Park 
nam je ponujal 41 postaj in 150 na-
činov telovadbe. Tam smo se zelo 
zabavali. Sledil je odhod domov, a 
zabave še ni bilo konec. Na avtobu-
su nas je čakal kviz, zmagovalec pa 
je prejel nagrado. S čudovitimi vtisi 
smo se vrnili domov in že komaj ča-
kamo na našo novo dogodivščino.

LIKOVNA KOLONIJA
Darma Fenos, 9. a

V petek, 13. maja 2022, je na Vidmu 
potekala 10. Haloška likovna kolo-
nija. Udeležile smo se je tri učenke, 
in sicer Darma Fenos, Živa Žnidarič 
in Zoja Zemljarič.
Po prihodu na Videm smo se naj-
prej zbrali na šolskem igrišču, kjer 
je bil kratek kulturni program. Za-
tem smo dobili slikarska platna, ne-
kaj osnovnih navodil in že smo lah-
ko začele raziskovati kraj. Odločile 
smo se, da bomo slikale v parku, saj 
je bil dan precej vroč. Uživale smo 
v senci, ob poslušanju ptičjega petja 
in žuborenja Dravinje smo naslikale 
motive z Vidma. Dan smo zaključile 
sproščene in zadovoljne.

ZELIŠČARSKI NARA-
VOSLOVNI DAN
Eva Ritonja in Ula Čeh, 7. b

V torek, 17. maja 2022, so učenci 1. 
VIO imeli naravoslovni dan. Pri g. 

Janžekoviču so ob gradu Ristovec 
raziskovali zdravilne rastline. Po vr-
nitvi v šolo, so si pripravili sirup iz 
smrekovih vršičkov. Da pa do pole-
tnih počitnic ne bodo imeli težav z 
žejo, so naredili še sirup iz bezgovih 
cvetov.
Preživeli so poučen, zabaven in 
ustvarjalen dan.

OBISK NA ZASEBNI 
GLASBENI ŠOLI
Eva Ritonja, 7. b

Učenci 1. VIO so v torek, 17. maja 
2022, obiskali Zasebno glasbeno 
šolo v samostanu sv. Petra in Pavla. 
Ogledali so si glasbeno pravljico 
Črni kos. To zanimivo pravljico se-
stavljajo ljudske pesmi, povezane v 
zgodbo. Prepričljivo so jo zaigrali in 
predstavili učenci ter učitelji glas-
bene šole. Pravljica je bila učencem 
všeč, saj je bila – po njihovih bese-
dah – zelo zanimiva in nepredvidlji-
va. Po zaključenem ogledu pravljice 
so si naši najmlajši še radovedno 
ogledali minoritsko knjižnico, kjer 
so videli veliko zanimivih knjig (eno 
izmed Trubarjevih del, faksimile 
Dalmatinove Biblije …). Zatem so 
jim učitelji in učenci glasbene šole 
predstavili tudi glasbila, na katera 
so lahko tudi sami poskusili igrati. 
Nekaterim je šlo igranje prav dobro 
od rok in so se za posamezen inštru-
ment zelo zagreli, spet drugim pa 
malo manj. Učencem je bil ta dan še 
posebej všeč.
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SIMBIOZA GIBA 2022
Tretješolci z učiteljicama

V torek, 17. maja 2022, smo v okvi-
ru projekta Simbioza giba izpeljali 
druženje z našimi učenci in njiho-
vimi starimi starši. Najprej smo se 
skupaj razgibali, nato smo zaplesali, 
se posladkali s sadjem in poklepeta-
li. Druženje je bilo nadvse prijetno 
in ga bomo zagotovo ponovili tudi v 
prihajajočem šolskem letu.

JEZIKOVNA EKSKUR-
ZIJA V LONDON
Neja Gajzer, 9. b

Kot je v 18. stoletju napisal britanski 
esejist, dr. Samuel Johnson: „Kdor 
se naveliča Londona, se naveliča ži-
vljenja,“ bi sedaj po naši vrnitvi za-
pisala lahko tudi sama.
Devetošolci smo v soboto, 14. maja 
2022, odpotovali v angleško prestol-
nico, ki slovi kot eno najbolj obiska-
nih mest, kjer naj bi vsak stkal lepe 
spomine zase. Če si ljubitelj zgodo-
vine, znamenitosti, muzejev, kulture 
… in navsezadnje Harryja Potterja, 
potem je to mesto ravno pravšnje 
zate. To je seveda London. London 
je največje in glavno mesto  Zdru-
ženega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske.   Leži na bregu reke 
Temze v jugovzhodni Angliji, v bli-
žini njenega izliva v morje. 
Polni pričakovanj smo v zgodnjih 
sobotnih urah z avtobusom odrinili 
izpod parkirišča pod ptujskim gra-
dom. Naš prvi cilj so bile Benetke, 
od koder smo po opravljenih leta-
liških formalnostih poleteli proti 
Londonu. Po malo manj kot dveh 
urah leta smo pristali na angleških 
tleh in se najprej odpeljali do našega 
hotela Premier Inn. Kratki osveži-
tvi je sledilo naše prvo raziskovanje 
Londona. Ker je bil za nami že dolg 
dan, smo se najprej okrepčali v Pizza 
Hutu, nato pa ˝poleteli˝ na London 
Eye. To ogromno kolo, ki je visoko 
kar 135 m, v pol ure omogoči  pa-
noramski  pregled mesta z okoli-
co. Nadaljevali smo s sprehodom po 
Oxford Streetu, vse do trgovine Ha-
mleys, ki velja za najstarejšo in naj-
večjo svetovno trgovino z igračami. 
Trgovina v sedmih nadstropjih po-
nuja vse, kar si zaželijo mlajši, malce 
starejši in celo najstarejši otroci. Ker 
pa se je prvi dan po našem daljšem 
potovanju hitro prevesil v noč, smo 
se vrnili v hotel na zaslužen poči-
tek, saj smo vedeli, da bo dan, ki nas 
čaka poln novih dogodivščin, za ka-

tere nam ne sme zmanjkati energije.
Nedeljsko jutro smo pričeli s klasič-
nim angleškim zajtrkom, nakar smo 
dan nadaljevali v prirodoslovnem 
muzeju in nato še v muzeju znano-
sti. V prirodoslovnem muzeju smo 
bili zelo aktivni, saj smo, tako kot v 
šoli, dobili nalogo, in sicer poiskati 
pet v naprej določenih razstavnih 
eksponatov. V muzeju znanosti smo 
se spomnili Rose in Jacka iz filma 
Titanik, saj je del rastave posvečen 
tudi tragediji iz leta 1912, ko se je 
potopila ena izmed treh sestrskih la-
dij, ki so bile v takratnem času načr-
tovane kot največje in najbolj luksu-
zne ladje na svetu, Titanik. Sledil 
je sprehod do Greenwicha, kjer se 
stikata vzhod in zahod naše Zemlje. 
Preko njega danes poteka ničelni ali 
glavni poldnevnik, imenovan gree-
nwiški poldnevnik. Seveda brez fo-
tografij za naše albume spominov ne 
bi šlo. Sledil je fotoshooting na sto 
in en način. Ko smo obeležili spo-
mine, smo pot nadaljevali z ladjico 
do Tower Bridga, se ustavili ob Mo-
numentu in Shakespearjevim gle-
dališčem ter se čez Milenijski most 
sprehodili do katedrale Sv. Pavla. Na 
Leicester Square smo zavili v Burger 
King na večerjo, saj prazne vreče ne 
stojijo pokonci, nato pa se skozi ki-
tajsko četrt sprehodili na Piccadily 
Circus. Ob 22.00 smo se vrnili v ho-
tel, saj smo imeli pred seboj nov dan, 
ki smo ga vsi nestrpno pričakovali.
Naš tretji dan v Londonu se je znova 
začel z obilnim zajtrkom, po kate-
rem smo se odpravili na raziskova-
nje ˝kraljevega˝ Londona, ki nam 
ga je na zanimiv način predstavila 
angleška vodička. Buckinghamska 
palača, prebivališče britanske kralji-
ce Elizabete II., znameniti zvon Big 
Ben, Westminstrska opatija, kjer že 
stoletja kronajo angleške kralje in 
kraljice, Palača sv. Jamesa so le ne-
katere znamenitosti, ki smo jih imeli 
priložnost občudovati. Sledil je po-
poldanski obisk Camden Towna, s 
privlačno, vedno živahno tržnico 
in ponudbo, ustrezno za prav vsak 

TEDEN RDEČEGA 
KRIŽA NA OLGICI
Tiana in Timotej Mlakar, 7. b

Med 5. in 18. majem 2022 je potekal 
teden rdečega križa. To je teden, ki ga 
Olgičarji obeležujemo vsako leto. Le-
tošnje leto je teden potekal pod sloga-
nom: SKUPAJ SMO NEUSTAVLJI-
VI. Zato smo učenci, ki obiskujemo 
prvo pomoč, in učiteljica organizirali 
delavnice za vse, ki se želijo naučiti 
osnov prve pomoči – tiste, ki bi se 
radi seznanili s prvo pomočjo in tiste, 
ki bi se želeli v nadaljnjih letih vpi-
sati nanjo. Učenci, ki so se prijavili, 
so imeli možnost izvajanja različnih 
vaj, kot so na primer oživljanje, obve-
zovanje, krvavitve, zvin ter podobno. 
Spoznali so tudi neke osnove, ki jim 
bodo v življenju zagotovo prišle prav. 
Učenci so se tudi naučili, kako nuditi 
prvo pomoč pri oživljanju in kam je 
treba poklicati reševalce (na številko 
112). Ranjenim osebam vedno nudi-
mo le prvo pomoč, za vse ostalo pa 
poskrbi zdravniško osebje. 
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žep. Z večerjo v pravem angleškem 
pubu, ki je sledila, sem osebno za-
dela terno, saj je bila moja izbira 
˝the one˝. Piko na i pa je zame za-
gotovo predstavljal ogled muzika-
la ˝Come from Away˝, po katerem 
sem od navdušenja le obsedela in 
zbirala vtise, ki jih zagotovo zlepa 
ne bom pozabila. Čakal nas je le še 
pozen prihod v hotel, kateremu je 
žal sledilo že pakiranje in še zadnji 
spanec v Londonu pred našim 
zadnjim četrtim dnevom.
Zadnji dan se je po odličnem zajtrku 
nadaljeval na Baker Street, kjer smo 
se srečali s številnimi zvezdniki, 
športniki, politiki in drugimi emi-
nentnimi osebami v muzeju Mada-
me Tussauds. Muzej voščenih lutk je 
nekaj prav posebnega, saj so do po-
tankosti izdelani vsi tudi najmanj-
ši detajli nam vsem znanih zvezd 
na najrazličnejših področjih. Nato 
smo se podali do stadiona Stamford 
Bridge, nogometnega stadiona, ki 
predstavlja dom nogometnega klu-
ba Chelsea. Stadionu so navijači na-
deli kar vzdevek The Bridge. V samo 
bližino oz. notranjost stadiona ni 
bilo mogoče priti, saj tam trenutno 
potekajo gradbena dela.  Nato smo 
se z dvonadstropnim avtobusom 
odpeljali do South Kensington, od 
tam pa do postaje Victoria, kjer smo 
se malo okrepčali. Sledilo je končno 
dejanje, ne najbolj veselo, in sicer 
smo v hotelu pobrali prtljago, se z 
vlakom odpeljali na letališče Gat-
wick, od koder smo poleteli nazaj 
v Benetke. Vožnja z avtobusom v 

nočnih urah je minila hitro, saj smo 
malo čez drugo uro zjutraj že sede-
li v avtomobilih svojih staršev, ki 
so lahko izklopili radio in nam pri-
sluhnili. Verjetno marsikdo od nas 
še danes ni prenehal s pripovedova-
njem in obujanjem spominov.
Hvala agenciji LTA iz Slovenske Bi-
strice za odlično organizacijo jezi-
kovne ekskurzije, gospodu Željku za 
super vodenje ter učiteljem, Vojku 
Jurgecu, Kseniji Kovačič Žižek in 
Mateji Simonič, za spremstvo. Na-
vsezadnje še iskrena hvala OŠ Olge 
Meglič, ki nam je omogočila, da smo 
doživeli nepozabne zadnje osnovno-
šolske dni in z njimi skorajda zaklju-
čili svoj osnovnošolski mozaik.

FILMSKI NATEČAJ 
“NAREDI SI FILM”
Matjaž Habjanič, 7. a

V letošnjem šolskem letu je bil ob-
javljen natečaj Naredi si film na 
temo čebel. Učenci, ki obiskujemo 
filmsko vzgojo 1, smo se natečaja 
udeležili in na njem delali približno 
štiri tedne. Prijavili smo se s filmom 
Čebelja epidemija. Pri sami izdelavi 
smo sodelovali: Nace Kolar, Nikola 
Siračevski, Matjaž Habjanič in Tajda 
Grah. Naša mentorica je bila uči-
teljica Simona Jakomini. Svoj kra-
tek film smo poslali komisiji in 18. 
maja 2022 se je filmček zraven dru-
gih predvajal v Mestnem kinu Ptuj, 
v novi mali dvorani. Vsi sodelujoči 
smo dobili priznanje in nagrado, 

med drugim tudi vstopnice za Ar-
badaPark. To je bila za vse nas zelo 
lepa izkušnja. V znak podpore so 
si našo stvaritev prišli ogledat tudi 
naši najbližji.
Svoj film “Čebelji raj” pa sta ustvari-
li tudi učenki 5. razreda – Katarina 
Gornik in Leila Bečirović, ki sta za-
pisali takole: “Vse se je začelo z na-
jino željo po filmu. Radi bi namreč 
postali filmski igralki. Ko sva videli 
reklamni plakat Naredi si film, sva 
pomislili, da je to lahko najina prilo-
žnost in sva se odločili posneti film 
v lastni režiji. Videli sva, da je film o 
čebelah, ki so za naše življenje zelo 
koristne. Takrat sva spoznali, da je 
to koristno tudi čebelam. Toda pot 
do ustvarjenega filma je bila težka. 
Pri snemanju sva naleteli na vzpone 
in padce, a nama je z ljubeznijo in 
željo do filma uspelo. Na predsta-
vitev najinega filma, so naju v znak 
podpore pospremili številni soro-
dniki, saj se je najin film predvajal v 
Mestnem kinu Ptuj. Bili sva presreč-
ni. Prejeli sva priznanje in nagrado. 
Ker sva za nagrado prejeli tudi vsto-
pnice za ArbadaPark, sva kar nasle-
dnji dan najin uspeh tam proslavili. 
Ponosni sva na najin prvi film!  Več 
filmov še prihaja.”
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GO-CAR-GO PLUS – 
ZAKLJUČNO SREČANJE
Staš Pevec, Matjaž Alič, 9. a

V četrtek, 19. maja 2022, smo se 
člani ekipe ˝Olgotech˝ odpravili v 
Srednješolski center na tekmovanje 
GO-CAR-GO. Tekmovanje je 
potekalo v več kategorijah: vožnja 
naravnost, slalom, vožnja v krog 
in najboljši avto po glasovanju 
tekmovalcev. V prvi in drugi 
kategoriji nismo dosegli ničesar. 
Med samimi vožnjami smo 
ugotavljali, da nas pri hitrosti ovira 
teža avtomobila. Nato pa smo se 
odločili, da bomo iz našega avta 
odmontirali sedež. Poteza se je 
obrestovala, saj smo pri naslednji 
vožnji v krogu dosegli 3. mesto.
V okviru tekmovanja je bila že prej 
omenjena kategorija – najboljši avto 
po izboru tekmovalcev. Vsaka šola 
je glasovala za tri najboljše avtomo-
bile. V tej kategoriji so bila kar tri 
tretja mesta in eno drugo mesto. Na 
prvo mesto pa se je povzpela naša 
ekipa s Porschejem, na katerega smo 
zelo ponosni.
Tekmovanje je bilo za nas zelo uspe-
šno, čeprav smo si osebno želeli še 
nekaj več. S tekmovanja smo se vr-
nili zadovoljni, saj je bila to za nas 
resnično lepa izkušnja.

SEJEM GREEN VITA – 
ALTERMED
Gaja Urek, 7. a

V petek, 20. maja 2022, smo se tri 
sedmošolke, Gaja Urek, Tisa Julija 
Golob, Maja Magdič, skupaj s tre-
mi šestošolkami, Ivo Kustor, Emo 
Ganzer in Eli Tement, odpravile na 
sejem Altermed oz. Green Vita (kot 
se je preimenoval z letošnjim letom) 
v Celje. Na celjsko sejmišče sta nas 
spremljali kar naši razredničarki, 
Daniela Štumberger in Doroteja Ši-
rovnik. Rdeča nit sejma je bila Pre-
hrana nekoč, danes in zdrav življenj-
ski slog. Me, Olgičarke, smo pod 
naslovom Zdrav v nov dan predsta-
vljale domačo granolo, ki smo jo v 
naprej pripravile v šoli in jo potem 
na svoji stojnici z domačim jogur-
tom in raznimi dodatki (oreščki, 
suhim in svežim sadjem) ponujale 
mimoidočim obiskovalcem. Grano-
la je pripravljena iz žitnih kosmičev 
(ovsenih, ajdovih, pirinih …), medu 
in masla, zato spada med zdrave 
jedi. V demonstracijski kuhinji smo 
izkazale svoje kuharske spretnosti 
in v živo pred občinstvom prikaza-
le, kako se pripravi granola. Po zelo 
uspešnem in napornem dnevu smo 
se polne novih spoznanj okrog šeste 
ure zvečer vrnile na Ptuj. 

NOČ POD ZVEZDAMI
Bernard Ladič, 4. a

V četrtek, 19. maja 2022, smo spa-
li v šoli. Najprej smo odložili spal-
ne vreče v veliki telovadnici, potem 

smo odšli v Sončni park. Tam smo se 
razdelili v štiri skupine (posebej po 
oddelkih fantje in dekleta). Vsaka 
skupina je dobila zemljevid in bar-
vo. Iskali smo kozarčke svoje barve 
(modra, zelena, oranžna, rumena), 
v katerih je bil namig za naslednji 
kozarček. Ko smo našli vse kozarč-
ke, smo se odpravili iskat zaklad. 
Našli smo ga pri zbiralniku na Pa-
norami. S kresilnim kamnom smo 
zakurili vrvico, s katero je bil ovit 
zaklad, jo raztrgali in si zaklad raz-
delili – lizalke in bombone.
Nato smo se s Panorame odpravili 
proti šoli. Tam smo si postlali in pri-
pravili telovadnico za spanje. Sledila 
je večerja. Za večerjo smo imeli pa-
lačinke, jagode, hrenovke in kruh. 
Po večerji nas je v telovadnici priča-
kala pravljičarka iz knjižnice Ivana 
Potrča, gospa Lilijana. Prebrala nam 
je pravljico Vse iz oreha in vodila 
večerno jogo.
Po jogi smo šli na pohod z lučkami. 
Hodili smo po Prešernovi ulici, se 
odpravili do gradu in se vrnili nazaj 
po Prešernovi.
Za še lepši konec večera smo si ogle-
dali film Ježek Sonic 2. Končali smo, 
ko je učiteljica rekla: „Čas je šef “.

SVETOVNI DAN ČE-
BEL NA OLGICI
Učenci čebelarskega krožka

Na Olgici se zelo dobro zavedamo, 
da je danes že vsaka tretja žlica hra-
ne odvisna od opraševanja,  čebelji 
pridelki pa so bogat vir nujno po-
trebnih hranil. Prav zato smo se še 
posebej veselili praznovanja petega 
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svetovnega dneva čebel. Učenci, ki 
obiskujemo čebelarski krožek na 
naši šoli, smo se v petek, 20. maja 
2022, odpravili na Panoramo, kjer 
smo pomagali pri sajenju medovitih 
rastlin. Veseli smo, da smo sodelo-
vali, saj vemo, da naše panoramske 
čebelice ne bodo lačne.

NARAVOSLOVNI 
DAN ZA UČENCE OD 
6. DO 9. RAZREDA
Tisa Julija Golob, 7. a

V ponedeljek, 23. maja 2022, smo 
imeli učenci od 6. do 9. razreda na-
ravoslovni dan. Ob 8.20 smo se zbra-
li v svojih matičnih učilnicah, kjer 
smo si razdelili malico in se pogo-
vorili, kako bo potekal dan. Učenci 
šestega razreda so se v učilnicah naj-
prej pogovorili o bontonu v gozdu. 
Nato so se skupaj z učitelji odpravili 
na pot proti Ljudskemu vrtu, kjer so 
jih pričakali gozdarji, s katerimi so 
raziskovali gozd. Sedmošolci smo se 
kar takoj zjutraj odpravili na kratko 
predavanje o recikliranju še uporab-

nih električnih aparatov v E-trans-
formerju. Ogledali smo si tudi samo 
vozilo. Zatem smo odšli na ogled 
Komunale Ptuj, kjer so nam zapo-
sleni razkazali različne načine čišče-
nja vode in pomen čistilnih naprav. 
Prav tako so učenci osmega razreda 
odšli na ogled E-transformerja, nato 
pa so imeli delavnice v Šolskem cen-
tru Ptuj. Devetošolci so najprej ime-
li spoznavanje širše okolice šole, za 
slajši zaključek dneva so si na koncu 
ogledali E-vozilo. Dan smo zaklju-
čili ob 13. uri, ko smo učenci polni 
novega znanja odšli domov. 

SLOVESNI DAN PRO-
STOVOLJSTVA – “JU-
NAKI NAŠEGA ČASA”
Neja Gajzer, 9. b

Slovenska filantropija je koordinato-
rica Slovenske mreže prostovoljskih 
organizacij, v katero je vključenih 
več kot 1.800 prostovoljskih organi-
zacij in organizacij s prostovoljskim 
programom. Prostovoljstvo promo-
virajo s podelitvami različnih nazi-
vov, kot so tudi Junaki našega časa 
(prostovoljstvo med šolarji in dijaki).
V torek, 24. maja 2022, je v Kamni-
ku, v okviru Nacionalnega tedna 
prostovoljstva (23.–29. maja 2022) 
potekala prireditev Slovesni dan 
prostovoljstva, v okviru katerega so 
bili slavnostno razglašeni prejemni-
ki naziva Junaki našega časa. Ta slo-
vesna podelitev poteka vsako leto v 
enem izmed mest, ki so prejemnice 

naziva Prostovoljstvu prijazno mesto.
Namen natečaja Junaki našega časa, 
ki je v šolskem letu 2021/2022 po-
tekal že osmič zapored je razvoj in 
promocija prostovoljstva otrok in 
mladih v osnovnih in srednjih šolah 
ter dijaških domovih.
Cilji natečaja so:
krepitev solidarnosti v osnovnih in 
srednjih šolah ter dijaških domovih,
aktiviranje šolarjev za skupinske 
prostovoljske projekte, ki pomenijo 
novo kakovost življenja ali rešitev 
nekega problema v skupnosti, pro-
mocija prostovoljstva med otroki in 
mladimi, spodbujanje samoinicia-
tivnosti otrok in mladih, senzibili-
ziranje učencev za potrebe soljudi v 
ožjem in širšem okolju.
Letos je prejelo naziv Junaki naše-
ga časa 25 osnovnih in srednjih šol, 
med katerimi je tudi naša Olgica. 
Čeprav je bilo delovanje v zadnjih 
treh letih zaradi upoštevanja ukre-
pov za preprečevanje širjenja koro-
navirusnih okužb omejeno, smo se 
učenci in naši šolski mentorici po-
trudili in kljub vsemu izpeljali šte-
vilne prostovoljske aktivnosti.
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Na OŠ Olge Meglič smo s prosto-
voljskimi aktivnostmi zaznamovali 
Mednarodni dan strpnosti, Dan in-
validov in Dan za spremembe. Zbi-
rali smo hrano za zapuščene živali 
in ukrajinske otroke, učili varovance 
VDC Sonček nemščino ter se dru-
žili s starostniki Doma upokojencev 
Ptuj. Aktivni smo bili tudi na oko-
ljevarstvenem področju: sodelova-
li smo v čistilni akciji in pomagali 
pri sajenju mladik gozdnih dreves. 
Koordinatorici naših prostovoljskih 
aktivnosti sta bili učiteljici Tonja 
Kolar in Monika Petrovič.
V torek zjutraj smo se učenke in 
učenci OŠ Olge Meglič: Neja Gaj-
zer, Nina Markež, Zaja Postružnik, 
Timotej in Tiana Mlakar ter Gaja 
Urek, skupaj z mentorico Tonjo Ko-
lar zbrali na parkirišču pod ptujskim 
gradom ter se odpeljali v Kamnik, 
kjer smo za naše udejstvovanje na 
področju prostovoljstva prejeli na-
ziv Junaki našega časa. Na ta laskavi 
naslov smo zelo ponosni in nam je 
zagotovo motivacija za delo na po-
dročju prostovoljstva tudi v bodoče.
Kljub temu da čez slabe tri tedne 
zapuščam svojo prvo hišo učenosti, 
mojo drago Olgico, ki me je oboro-
žila z veliko znanja in izkušnjami, 
bom s svojim udejstvovanjem na 
področju prostovoljstva zagotovo 
nadaljevala. Kaj je več vredno, kot 
solze v očeh starostnikov, ki so iz 
dna srca hvaležni le za čas, ki si ga 
mladi vzamemo za njih. Ali si želijo 
veliko? Menim, da to zmoremo VSI!

ŠPORTNI DAN – 
ŠPORTNE IGRE IN 
VARNO S SONCEM
Tisa Julija Golob, Maja Magdič, 7. a

V sredo, 25. maja 2022, je na naši 
šoli za učence od 6. do 9. razreda 
potekal že 5. športni dan. Prvo uro 
smo imeli predavanje o tem, kako se 
primerno zaščititi pred škodljivim 
delovanjem sončnih žarkov. Po pre-
davanju smo se še malo pogovorili 

o soncu in zmotnih prepričanjih o 
sončenju. Nato so se za vse razrede 
začele športne igre. Igrali smo od-
bojko, nogomet, med dvema ognje-
ma, namizni tenis, badminton … 
Nekateri učenci so čas preživljali ob 
plezanju po plezalni steni in ustvar-
janju ter reševanju športnih kvizov. 
Vsak oddelek je imel prilagojen svoj 
urnik z vrstnim redom športov. Vsi 
učenci smo končali športno obar-
van šolski dan ob 12.55.

RAZSTAVA TISE JU-
LIJE GOLOB V GA-
LERIJI V SLOVENJ 
GRADCU IN GALERI-
JI MAGISTRAT
Gaja Urek, 7. a

V soboto, 26. marca 2022, je v Slo-
venj Gradcu v Koroški galeriji li-
kovnih umetnosti potekalo odprtje 
razstave slovenskih finalistov 34. 
mednarodnega natečaja Plakat miru 
z geslom Vsi smo povezani. Na odpr-
tje so bili povabljeni vsi finalisti, saj 
so za svojo ustvarjalnost prejeli spo-

minska darila in priznanja, prvi trije 
pa še nagrade. Po končani osrednji 
prireditvi so si vsi sodelujoči ogle-
dali mestno jedro Slovenj Gradca 
in Wolfov muzej, druženje pa so za-
ključili v hotelu Vabo s pogostitvijo.
Prav tako je v sredo, 25. maja 2022, 
v ptujski Galeriji Magistrat, pod 
pokroviteljstvom največje svetov-
ne humanitarne organizacije Lions 
Clubs International, potekala raz-
stava izdelkov za Plakat miru iz šir-
šega ptujskega območja. Županja, ki 
je razstavo odprla, je poudarila, da 
razstavljeni plakati nosijo močna 
sporočila, na dan mladosti, ko mir 
ni samoumeven, pa želi, da mladi 
ostanemo povezani in da bi bil mir 
glavna človeška vrednota.
Obeh razstav se je s svojim izdel-
kom, ki je nastal pod mentorstvom 
učiteljice Doroteje Širovnik, udele-
žila naša Olgičarka, Tisa Julija Go-
lob, ki je s svojo umetnino komisijo 
tako prepričala, da se je uvrstila na 
odlično 3. mesto.
Tisa Julija mi je zaupala, da je na svo-
je delo zelo ponosna. Tudi mi smo 
ponosni nate, Tisa Julija, in ti želimo 
obilo ustvarjalnega navdiha še naprej.

FINALNA PRIREDI-
TEV “VARNO NA KO-
LESU 2022”
Leila Bečirović, 5. b

Olgičarji smo tudi letos uspešno 
delovali v okviru projekta Varno na 
kolesu, ki je v šolskem letu 2021/22 
združil več kot 10.000 učencev iz 
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140-ih slovenskih osnovnih šol. 
Petošolci smo bili zelo dejavni skozi 
vse šolsko leto in smo v okviru nalog 
razpisa A (namenjenega učencem, 
ki se pripravljajo na kolesarski izpit) 
zbirali prekolesarjene kilometre, 
pripravili videoposnetek ¨Čelada je 
kul¨, z izdelavo maket spoznavali 
prometne znake in pravila, reševali 
delovne liste, izvedli spretnostni 
poligon, podali predloge kolesarskih 
izletov in se potegovali za privlačne 
ter praktične nagrade.
Z uspešno opravljenimi nalogami 
smo se uvrstili med deset vsesloven-
skih finalistov. Povabljeni smo bili na 
finalno prireditev za razglasitev zma-
govalcev, ki je potekala v četrtek, 26. 
maja 2022, v Ljubljani v Koloseju. V 
Ljubljano smo se z učiteljico Matejo 
Simonič odpravili petošolci: Leila, Lia, 
Maja, Noah, Živa, Brin Svit in Jaka. 
Med razglasitvijo rezultatov in na-
grad smo bili zelo vznemirjeni, saj je 
podeljevanje nagrad potekalo v za-
menjanem vrstnem redu od 10. mesta 
proti 1. Bili smo zelo veseli, saj smo 
osvojili drugo mesto in predstavnik 
AMZS-ja nam je podelil priznanje 
ter darilni bon AMZS, ki ga lahko 
koristimo v centru Varne vožnje na 
Vranskem.  Prireditev je popestrila 
glasbena skupina Bepop; ob njenem 
nastopu smo zapeli in zaplesali.
Proti koncu prireditve smo se pre-
izkusili še v različnih igrah, poslad-
kali smo se s sladoledom in si ogle-
dali zabavne akrobacije kaskaderjev 
Flow Ramps. Domov smo se vrnili s 
kolesarskimi čeladami za vse peto-
šolce in s prijetno izkušnjo, ki nam 
bo ostala v lepem spominu. 

OBISK V KOPRIVNICI
Šolski novinarji

V četrtek, 26. maja 2022, so se pred-
stavniki Mestne občine Ptuj in naše 
Olgice odzvali vabilu ravnateljice 
OŠ Đuro Ester, ge. Sanje Prelogović. 
Tako se je podžupan, g. Marijan Ko-
larič kot predstavnik Mestne občine 
Ptuj, skupaj z ravnateljico OŠ Olge 
Meglič, go. Heleno Ocvirk, in učite-
ljico, go. Lidijo Žmavc, udeležil slo-
vesne prireditve v  Koprivnici. 
Na slavnostni prireditvi ob dne-
vu šole, ki so jo pripravili učenci in 
učitelji OŠ Đuro Ester v Koprivnici, 
so obeležili 40-letnico sodelovanja – 
pobratenja med OŠ Olge Meglič in 
OŠ Đuro Ester. Listino pobratenja 
sta leta 1982 podpisala tedanji ravna-
telj OŠ Olge Meglič, g. Ervin Hojker, 
in takratni ravnatelj OŠ Đuro Ester, 
g. Vinko Zember. Ob tej priložnosti 
je ptujski podžupan, g. Marjan Kola-
rič, nagovoril obiskovalce prireditve 
in gostiteljem v zahvalo za povabilo 
predal darilo Mestne občine Ptuj.
OŠ Olge Meglič in OŠ Đuro Ester 
sodelujeta v mnogih projektih že vr-
sto let. Zadnji projekt, ki poteka na 
obeh šolah, je mednarodni projekt 

¨Branje ne pozna meja¨ oz. ¨Čitanje 
ne poznaje granice¨, kjer slovenski 
učenci spoznavajo literarna dela 
hrvaških avtorjev, hrvaški učenci 
pa slovenska književna dela in nji-
hove avtorje. Na skupnih srečanjih 
učenci in učitelji predstavijo svo-
ja razmišljanja, doživetja, literarne 
prispevke, video posnetke, ipd. Tak 
način sodelovanja učence še doda-
tno bogati, poglablja njihova znanja 
in jim daje možnost, da spoznavajo 
nove običaje, kulturo … 

TABOR ČETRTOŠOL-
CEV NA AREHU
Učenci 4. a

V sredo, 1. junija 2022, smo se četrto-
šolci zjutraj ob 8. uri zbrali na parki-
rišču pod gradom. Svojo prtljago smo 
odložili v prtljažnik avtobusa in se 
odpeljali proti Ruški koči na Arehu.
Peljali smo se po stari cesti. Po dobri 
uri vožnje smo prispeli do cilja. Naj-
prej smo pojedli malico, nato smo se 
odpravili na Žigartov vrh. Ko smo se 
vrnili, so nas razvrstili po sobah. Ne-
kaj časa smo imeli prosto, nato je bil 
čas kosila. Po kosilu nas je čakal nov 
pohod. Sprehodili smo se do hotela 
Zarja, kjer smo si kupili sladoled. Ko 
smo polizali sladoled, smo se vrni-
li nazaj v Ruško kočo na večerjo. Po 
večerji nas je čakala predstava čarov-
nika Grega. Pokazal nam je kar nekaj 
trikov in skupaj z njim smo tudi zape-
li. Po predstavi smo šli spat.
Drugi dan smo se zjutraj najprej 
umili in obleki ter odšli na zajtrk. 
Na urniku je bil nov pohod. Pripra-
vili smo si nahrbtnike z vodo in se 
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odpravili na ogled smučišč. Pot smo 
zaključili na smučišču Partizanka. 
Tam smo imeli kosilo v naravi. Do-
bili smo vsak svoj krožnik in pribor. 
Jedli smo testenine z mesom. Ko 
smo se okrepčali, smo lahko tekali 
po smučišču. Nato smo se odpravi-
li nazaj do Ruške koče. Na travniku 
pred našo kočo smo fantje igrali no-
gomet. Po prostem času nas je čakalo 
prav posebno delo. Na Pohorju na-
mreč živijo pohorski škratje. Škratje 
so veliki do 12 cm. Ker si sami težje 
izdelujejo hišice, jim na pomoč pri-
skočijo otroci, ki prihajajo na tabore 
na Ruško kočo. Tako smo tudi mi 
pomagali graditi hišice za škrate. Pri 
tem smo uporabljali samo naravne 
materiale, ki smo jih našli v okolici 
gozda. Hišice niso smele biti višje od 
naših bokov. Dela smo se lotili zelo 
resno in nastale so prave vasi in zelo 
zanimive hiške. Zgradili smo jim 
celo nogometno igrišče.
Hiške so bile zgrajene, nas pa je ča-
kala večerja. Po večerji smo imeli 
spet pester program. Obiskal nas 
je lovec, ki je s seboj prinesel veli-
ko nagačenih živali, živalskih kož 
in lobanj. Predstavil nam je jelena, 
srnjaka, kozoroga … Naštel nam je 
tudi živalske bolezni in prenašalce 
bolezni. Povedal nam je, da je najve-
čji prenašalec stekline lisica.
Tretji dan smo po zajtrku obiskali 
cerkev svetega Areha in si jo ogleda-
li tudi od znotraj. Pot smo nadalje-
vali naprej, kjer smo si po poti ogle-
dali in se naučili še, kako zgledajo 

bukev, breza, jerebika, katere plasti 
gozda poznamo, kakšna je zgodba 
vodnjaka, ki je v bližini koče … Po 
kratkem sprehodu smo se ustavili v 
gozdu, kjer smo ponovno gradili hi-
ške. Tam nas je čakalo presenečenje. 
Škratje so bili zadovoljni z našimi 
hiškami, ki smo jih zgradili zanje, 
zato so nam pustili kar osem pake-
tov bonbonov. Hiške smo še malo 
dogradili, povečali in se odpravili 
na kosilo. Po kosilu smo spakirali 
in pospravili sobe. Odpravili smo se 
na avtobus in se odpeljali nazaj proti 
domu. Na parkirišču so nas veselo 
pričakali starši.

ZBOROVSKI BUM 
2022 
Karla Dovšak, 4. a

Zborovski BUM je potekal v torek, 
31. maja 2022. Na prireditvi je so-

deloval tudi Otroški pevski zbor OŠ 
Olge Meglič. Najprej smo se zbrali 
v šolski avli. Dobili smo plastenke z 
vodo in Frutabele. Potem smo se od-
pravili na mestno tržnico, kjer smo 
imeli tonsko vajo. Po vaji nas je zbo-
rovodkinja Marija Feguš Friedl pe-
ljala na sladoled k Zvezdi. Ko smo se 
posladkali in osvežili s sladoledom, 
smo odšli nazaj na mestno tržnico, 
kjer se je ob 15. uri začela glasbena 
prireditev. Nastop se je pričel z nago-
vorom županje Mestne občine Ptuj, 
Nuške Gajšek. Zapeli smo devet pe-
smi: slovensko himno Zdravljico, 
Lepa je dežela naša, Kaj je meni do-
movina, Črke čutne abecede, Čarob-
na roža domovine, Nič ni bolj našega, 
Sončna, Dan ljubezni in Zemlja ple-
še. Zelo smo ponosni nase, saj edini 
nismo imeli listov z besedili, ker smo 
znali vsa na pamet. Zelo smo uživali 
in bili zadovoljni, ker smo po dolgem 
času lahko ponovno nastopali.
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KORAK K SONČKU
Šolske novinarke

Tudi v tem šolskem letu smo bili 
učenci naše šole vključeni v projekt 
Korak k Sončku. Sodelovali smo z 
društvom za cerebralno paralizo 
Sonček Ptuj. Projektu smo se pri-
družili učenci 7. a razreda. Ponovno 
smo se lahko preizkusili v vlogi uči-
telja nemščine in se pri tem veliko 
naučili. Ure, ki smo jih pripravili, 
so potekale pri nas na šoli v mesecu 
maju. Obiskali so nas: Meli, Petra in 
Nejc, uporabniki  iz VDC-ja (var-
stveno delovnega centra).
Naša prva skupna ura nemščine je 
potekala v petek, 6. maja 2022. Ta 
dan je bila v vlogi učiteljice Gaja 
Urek. Pri njeni uri smo se pogovar-
jali o domačih živalih. Najprej nam 
je predstavila živali, nato smo se 
igrali igro Spomin. Pri predstavitvi 
ji je pomagala naša učiteljica Tonja 
Kolar. V pouk smo vključili tudi 
naše goste, ki so pridno sodelovali. 
Druga učiteljica je bila Eva Hvalec. Pri 
njeni uri smo utrdili znanje o živalih. 
Igrali smo se igro Črni Peter, naredili 
smo anketo in rešili kratek kviz. 

Tretji in zadnji učitelj je bil Nace Ko-
lar, ki nam je predstavil novo snov 
o državah in jezikih. Učno uro smo 
prav tako zaključili z igro Spomin.  
Zelo smo bili presenečeni nad zna-
njem naših »sošolcev« oz. gostov, ki 
so pokazali veliko znanja in bili pri 
urah zelo aktivni. Tudi mi smo se od 
njih veliko naučili.
Naše zadnje in zaključno srečanje 
je potekalo v torek, 7. junija 2022, v 
društvu Sonček na Ptuju. Tja smo se 
odpravili Eva, Kaja in Nace v sprem-
stvu učiteljice Tonje. Utrdili smo 
svoje znanje o živalih in državah ter 
se igrali različne igre. Zelo smo uži-
vali, saj smo ob pogovoru in igrah  
spoznali, da ljudje s težavami niso 
nič drugačni od nas in da jim veliko 
pomeni občutek sprejetosti v družbi. 
Po končanem druženju smo se od-
pravili nazaj v šolo. Ta dan si bomo 
zagotovo za vedno zapomnili in se k 
našim prijateljem z veseljem vrnili. 

DAN ŠOLE
Maja Magdič, Gaja Urek, 7. a

Ne boste verjeli, a minila so že štiri 
leta od naše zadnje zaključne prire-

ditve. Leta 2019 smo namreč šolsko 
leto zaključili z zelo uspešno izved-
bo muzikala Poetovio, v šolskih letih 
2019/20 in 2020/21 pa je prireditev 
odpadla zaradi epidemije koronavi-
rusa. V četrtek, 9. junija 2022, smo 
tako po dolgem času na naši šoli 
znova pripravili veliko prireditev. V 
eno smo združili kar dve prireditvi, 
in sicer prireditev ob dnevu šole in 
zaključno prireditev. Na tej zares 
slavnostni prireditvi, ki smo jo po-
imenovali »Obrazi Olgice«, smo na-
stopali skoraj vsi učenci naše šole. 
Svečan dogodek se je pričel ob 18. 
uri, tako kot se spodobi, s himno 
naše Olgice. V vlogi voditeljev Saša 
in Pera sta se predstavila Andraž Ko-
rošec in Andraž Mršek, ki sta poz-
dravila vse prisotne, nato pa predala 
besedo gostom, in sicer najprej go-
spe ravnateljici, Heleni Ocvirk. Pu-
bliko so nato nagovorili še županja 
Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, 
ravnateljica pobratene šole Đuro 
Ester iz Koprivnice, Sanja Prelogo-
vić, in namestnica gradonačelnika 
mesta Koprivnica, Ksenija Ostriž. 
Voditelja sta nam obljubila večer 
poln glasbe, petja, plesa in igre. In 
res je bilo tako. Na odru so se jima 
pridružili še trije člani žirije, in si-
cer Pia Peršuh kot Anamarija, Taj 
Sledič kot Andrej in Hana Kmetec 
kot Marjetka. Le-ti so skozi celotno 
prireditev komentirali točke naših 
talentiranih Olgičarjev. Nato pa se 
je začelo zares. Najprej so se nam 
predstavili učenke in učenci 1. a, ki 
so nam prikazali, kako črke abece-
de po prepiru spoznajo, da je prav 
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vsaka enako pomembna. Z ljudskim 
plesom so se takoj za njimi pred-
stavili naši drugošolci, nato pa še 
učenke in učenci 1. b s krokodiljim 
plesom. Tudi naslednja točka je bila 
plesna, saj so učenke in učenci 5. a 
ob ritmih Jasona Derula zaplesali s 
pisanimi trakovi. Z glasbeno in ple-
sno točko so se predstavili tudi v 5. 
c. Fantje so namreč zarepali, dekleta 
pa zaplesala. Lina Malinger, Ela Holc 
in Tara Kloar so navdušile žirijo s 
pesmijo »Sign of the Times«, ki jo 
sicer izvaja Harry Styles. Publiko so 
nato s svojim skečem, imenovanim 
»Coronatime«, nasmejali učenci 8. 
a, za njimi pa je na oder stopila Eva 
Ritonja, ki je zapela čudovito hrva-
ško pesem »Nek svud ljubav sja«. 
A veste, »Kdo vesele pesmi poje«? 
Ja, učenci našega Cici zbora. Pojejo 
pa tudi učenke in učenci 5. b, ki so 
pesem »Ostani z nami« priredili v 
»Ostani v šoli«. Tretješolci so v okvi-
ru razširjenega programa pripravili 
še eno zanimivo glasbeno-gibal-
no točko, s katero so se predstavili 
in poželi velik aplavz. To je uspelo 
tudi Zaji, ki je čudovito odpela »The 
Winner Takes It All« skupine Abba. 
Mladi upi 7. a so se predstavili na-
slednji in nam pokazali, da imajo 
najrazličnejša zanimanja – od špor-
ta do kuhanja. Nuša Arnuš, ki je sto-
pila na oder takoj za njimi, je odpela 
svojo čudovito pesem »Midva«. Za 
Nušo so »zažurali« učenci in učenke 
7. b, nato pa je bil znova čas za glas-
bo. Predstavila se je šolska glasbena 
skupina Glasbene mašine s priredbo 
pesmi »Wings« in »Smells Like Teen 
Spirit«, ki sta ju izvedli Neja Gajzer 
in Emma Sartor, ter mladinski pev-
ski zbor s pesmijo »La Vida Loca«. 
Takoj za njimi so na oder prišli naši 
četrtošolci, ki so ob pomoči glasbe-
nih cevi navdušili z nastopom pesmi 
»Ko si srečen«, pri katerem so vklju-
čili tudi občinstvo.   
Tudi zaključek prireditve je bil glas-
beno obarvan. Ob zvokih poletne 
uspešnice Iko Iko so se najprej za-
zibali žirantje, medtem ko so vsi 

nastopajoči s pihanjem milnih me-
hurčkov v dvorani pričarali čarobno 
vzdušje. O uspešnosti prireditve so 
pričali veliki nasmehi na obrazih 
nastopajočih in publike kot tudi 
gromek aplavz, ki je pospremil prav 
vsako točko.

ZAKLJUČNA EK-
SKURZIJA ZA UČEN-
CE 6. RAZREDA
Pia Peršuh, 6. b

V petek, 10. junija 2022, smo se 
učenci 6. razreda odpravili na za-
ključno ekskurzijo v Celje. Zjutraj 
smo se zbrali na parkirišču pod gra-
dom in se okrog 8.30 odpravili na 
pot. Naša postaja je bil Tehnopark 
Celje. Iz avtobusa smo izstopili v bli-
žini železniške postaje in se odpravi-
li do Celjskega doma, pred katerim 
smo sedli na klopce ter pomalicali. 
Nekateri so se zabavali ob tekanju 
mimo fontan v starem mestnem je-
dru. Okrog 10. ure smo se siti, ve-
seli in polni pričakovanj odpravili v 
Tehnopark, kjer nas je osebje toplo 
sprejelo. Dodelili so nam omarico za 
naše nahrbtnike in vrhnja oblačila. 
Razložili so nam, kaj in kako vse po-
teka ter nas razdelili v dve skupini. 
Prva skupina (6. a) je odšla v drugo 
nadstropje, medtem ko smo mi – 6. 

b – ostali v prvem nadstropju. Še 
nekaj besed o Tehnoparku. Muzej je 
zasnovan v treh platformah na kar 
4.000 m². V prvi in drugi platformi 
obiskovalci skozi različne razisko-
valne postaje spoznavajo zanimive 
vsebine, ki se nanašajo na tematike 
naravoslovja, tehnike in znanosti. 
Raziskovalne postaje so zasnovane 
interaktivno, kar pomeni, da obi-
skovalci dejavno sodelujejo. Postaje 
so res zabavne in zanimive. Imeli 
smo priložnost plesati z roboti in 
še več. Čakale so nas tudi različne 
simulacije in druge igre. Poleg zna-
nosti pa obiskovalcem v parku pri-
kazujejo tudi zgodbe Celja in njego-
ve okolice, ki jih povzemajo njihovi 
tehno liki. Po eni uri obiska sva se 
skupini zamenjali. Po končanem 
ogledu smo se zahvalili, v dar pa 
dobili obeske za ključe. In ker seve-
da ekskurzija brez fotografiranja ni 
ekskurzija, smo pred Tehnoparkom 
naredili še ˝eno gasilsko˝. Po zani-
mivem raziskovanju so naši želodč-
ki že kar malo krulili, zato smo se 
peš sprehodili do McDonald'sa, kjer 
smo srečali znane slovenske glas-
bene izvajalce Polkaholike, ki smo 
jih lepo prosili, da se fotografirajo 
z nami. Na naše veselje so privolili 
in nam še bolj polepšali ta čudovit 
dan.  Domov smo se vrnili okrog 17. 
ure. Ta ekskurzija je bila nepozabna 
in ena najboljših ekskurzij. 
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ZAKLJUČNA EK-
SKURZIJA ZA UČEN-
CE 7. RAZREDA
Tisa Julija Golob, Zoja Čebulj, 7. a

V petek, 10. junija 2022, so poteka-
le zaključne ekskurzije za učence od 
6. do 9. razreda. Sedmošolci smo se 
ob 7.15 zjutraj zbrali na parkirišču 
pod ptujskim gradom. Kmalu zatem 
smo se z avtobusom odpeljali proti 
Dolenjski. Naša prva destinacija je 
bil cisterijanski samostan v Stični, 
ki je najstarejši samostan v Sloveniji 
in še dandanes deluje. Leta 1428 je 
prav v tem samostanu nastal eden 
prvih pisnih spomenikov v sloven-
ščini – Stiški rokopis. Tukaj smo si 
ogledali bogato samostansko knji-
žnico. Ob ogledu smo dobili vpogled 
v življenje menihov, ki so tu živeli v 
preteklosti, nekateri pa živijo še da-
nes. Nato je bila na vrsti delavnica, 
kjer smo se učili kaligrafske pisave. 
Pisali smo z naravno tinto po recep-
tu samostanskih pisarjev. Po ogle-
du samostana smo imeli odmor za 
malico. Zatem smo se z avtobusom 

odpeljali do muzeja Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka. Najprej so nam pred-
stavili zgodovino čebelarstva na Slo-
venskem. Prav tako smo si ogledali 
razstavo o Lojzetu Slaku – znanem 
slovenskem glasbeniku, ki prihaja iz 
tamkajšnjih krajev. Izvedeli smo ve-
liko o njegovem življenju in karieri. 
Zapeli smo znano Slakovo pesem 
Čebelice in zanjo posneli tudi svoj 
videospot. Potem smo se usedli na-
zaj na avtobus in se z njim odpeljali 
do McDonald´sa.  Prijetno okrepča-
ni smo se nato odpravili na pot proti 
Ptuju. Na izletu smo se zelo zabavali 
in se tudi veliko novega naučili.

ZAKLJUČNA EK-
SKURZIJA ZA UČEN-
CE 8. RAZREDA
Osmošolci

V petek, 10. junija 2022, smo se 
osmošolci udeležili zaključne ek-
skurzije na Gorenjsko. Najprej smo 
se odpeljali do glavnega mesta Go-
renjske – Kranja in se sprehodili do 
Prešernove hiše, kjer je Prešeren za-

dnji dve leti živel in imel svojo od-
vetniško pisarno. Nato nas je skozi 
staro mestno jedro vodila pot do 
Prešernovega gaja, kjer je naš naj-
večji pesnik pokopan. Ne smemo 
pozabiti omeniti, da so nas v Kranju 
pričakali tudi krofi oz. po gorenjsko  
„bobi“, ki so nam dali energijo za 
nadaljnjo pot v Vrbo. Na originalnih 
klopeh smo v Prešernovi rojstni hiši 
prisluhnili zanimivostim o gorenj-
skih navadah, običajih in Prešernovi 
družini. Po literarno obarvanem do-
poldnevu smo se nato odpeljali na 
Bled in se s pletno po rahlo razbur-
kanem jezeru odpeljali na otok, kjer 
smo si privoščili sladoled in uživali 
ob pogledu na grad, Julijske Alpe 
in ledeniško jezero. Svoje doživetje 
smo strnili na sprehodu ob jezeru in 
slastni blejski »kremšniti«.

ZAKLJUČNA EK-
SKURZIJA ZA UČEN-
CE 9. RAZREDA
Neja Gajzer, 9. b

V petek, 10. junija 2022, smo se de-
vetošolci in devetošolke odpeljali na 
naše zadnje skupno potovanje, ki je 
bilo sicer kratko, a sladko.
Ob 6.45 smo odrinili z našim avtobu-
som s parkirišča pod ptujskim gra-
dom, kot običajno. A za nas – v tej 
ekipi – je bilo to zadnjič. Polni priča-
kovanj, kaj nam bo dan prinesel, smo 
se zaklepetali in niti opazili nismo, 
da smo dosegli našo prvo postojan-
ko, Lipico. V družbi strokovne vo-
dnice smo se sprehodili po kobilarni 
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ter spoznali zibelko lipicanske pasme 
in najstarejši hlev – Velbanco. Ker 
je dediščina Lipice izjemna in bi bil 
greh, če je ne bi natančneje spoznali, 
so nas povabili v interaktivni muzej 
Lipikum, v katerem smo se srečali z 
zibelko belih konjev.
Po ogledu nas je pot peljala na slo-
vensko obalo, natančneje do Pirana. 
Obiskovalci Pirana ne morejo mimo 
Tartinijevega trga, kjer smo se usta-
vili tudi mi in dokumentirali naš 
obisk s “foto-shootingom”. Med vo-
žnjo z ladjo Subaquatic smo si ogle-
dali geološko sestavo, floro in favno 
priobalnega morskega dna, pod-
morske previse in nasade morskih 
školjk. Panoramska vožja od Pirana, 
Fiese do Strunjana nam je odprla 
oči, če so bile slučajno še utrujene, 
saj nam je postregla z lepoto obale 
in pogled na Piran z morske stra-
ni, ki nas je vse po vrsti osupnil. V 
Strunjanu je napočil čas za druženje, 
saj smo lahko čofotali, se kopali oz. 
namakali svoje nožice in malo večje 
noge v morski vodi. Prav tako smo 
nahranili svoje želodce, saj smo si 
privoščili kosilo. Čas zabave, dobre 
volje in zadnjega skupnega druže-
nja je žal prehitro minil in napočil 
je trenutek, ko smo morali ponovno 
na avtobus. Sledila je le še vožnja 
proti domu, kamor smo prispeli v 
večernih urah.
Osnovnošolska druženja z vrstniki 
na zaključnih ekskurzijah so prišla 
za nas devetošolce in devetošolke do 
zadnje postaje. Žal moramo izstopi-

ti iz osnovnošolskega avtobusa, ki 
bo peljal naprej, brez nas, z novimi 
generacijami Olgičarjev, katerim že-
limo, da so njihova druženja nepo-
zabna, kot so bila naša za nas. Lepo 
nam je bilo, a žal ima vsaka zgodba 
svoj konec. Tudi naša ga ima, vsaj tu-
kaj na naši Olgici. Hvala, Olgica za 
nepozabne trenutke v in izven šole!

PLANINCI OLGICE 
NA URŠLJI GORI
Izak Dovšak, 3. a

Planinci Olgice smo se v soboto, 11. 
junija 2022, odpravili na Uršljo goro. 
Avtobus nas je zapeljal do koče na 
Naravskih Ledinah, kjer smo imeli 
malico. Ko smo si nabrali moči, smo 
krenili na pot. Prvi del poti je bil po 
gozdu, nato pa smo lahko občudo-
vali krasne travnike.
Zelo redko lahko vidiš tako pester 
travnik z rožami. Po poti nas je raz-
veselila žabja mlaka, kjer smo opa-
zovali žabje paglavce in žabe. Naj-

bolj smo se razveselili vrha, saj so 
nas tam pričakale krasne rože, ki se 
imenujejo pogačice. Na vrhu smo 
zraven pogačic občudovali še mur-
ke in si zapeli pesem bratov Avsenik 
»Tam kjer murke cveto«. Če še niste 
bili na Uršlji gori, vam
priporočam, da jo čim prej obiščete.

ČEBELARJI Z OLGICE 
NA PANORAMI
David Kolarič, 3. a

Učenci in učenke, ki obiskujemo 
čebelarski krožek, smo se v pone-
deljek, 13. junija 2022, odpravili na 
Panoramo k čebelnjaku. Tam nas 
je pričakal čebelar, g. Janez Vertič, 
ki je prvi ptujski čebelarski mojster. 

Najprej smo občudovali nakladne 
panje. Dogovorili smo se, da bomo 
svoj, Olgičin, panj prihodnje leto 
polepšali s panjsko končnico, ki jo 
bomo sami izdelali.
Ko smo pogledali v panj, smo se 
razveselili čebelic in trotov, ugo-
tovili smo, da medi lipa, saj je bilo 
v satovju kar nekaj svežega medu. 
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Prvo skupino je razveselila še ma-
tica, ki smo jo lahko občudovali na 
satu z zalego. Veseli smo bili, da smo 
lahko teoretične vsebine, ki smo jih 
pridno pridobivali skozi celo šolsko 
leto v razredu, nadgradili še s prak-
tičnim delom.
Veselimo se jeseni, ko bomo čebelje 
družine pripravljali na zimo. Niko-
gar ni pičila čebela, JUHU!

VALETA 2022
Neja Gajzer, 9. b

Kot za vse generacije devetošolcev 
pred nami, smo se tudi mi noro ve-
selili enega najpomembnejših dne-
vov v šolskem letu, valete seveda.
V torek, 14. junija 2022, smo se ob 
17.00 vsi devetošolci in devetošolke 
zbrali v šolski telovadnici in nestr-
pno pričakali naše, za nas najpo-
membnejše goste, starše, sorojence, 
stare starše in seveda naše učitelje 
ter učiteljice. Prireditev, na katero 
smo se zadnje pol leta intenzivno 
pripravljali, se je pričela ob 17.30. 
Led je za nas prebil naš plesni učitelj, 
Jernej Brenholc, ki je pozdravil vse 
prisotne in nas na humoren, a pro-
fesionalen način vodil skozi najra-
zličnejše latino in standardne ritme. 
Otvoritev plesnega dela prireditve 
smo, kot je sedaj že tradicionalno na 
valetah, namenili četvorki, v okviru 
katere smo se predstavili v treh sli-

kah. Nato smo se zavrteli v ritmih 
valčka, se dokazali v korakih blue-
sa, sambe, discoswinga in free styla, 
v okviru katerega smo poskrbeli za 
smeh in zabavo. Nekaj plesnih kora-
kov smo zaplesali tudi v krogu, ob 
tem pa zamenjali svojega plesnega 
partnerja, kar nam je predstavljalo 
precejšen izziv, ki smo ga prav tako 
uspešno prestali. Naš plesni učitelj je 
dejal, da odlično!
Plesni poslastici je sledila oddaja, ki 
smo jo pripravili devetošolci z naši-
ma razredničarkama, Ksenijo Kova-
čič Žižek in Darjo Šprah, poimeno-
vali pa smo jo kar »V torek zvečer«. 
V čevlje voditeljev smo stopili Neja 
Gajzer, Emma Sartor, Nina Markež, 
Alen Nikl, Matjaž Alič in Vid Zago-
ranski. Oddajo smo popestrili z glas-
benimi točkami, v katerih so blestele 
Ela Holc, Lina Malinger, Tara Kloar, 
Emma Sartor, Neja Gajzer, Nel Cartl, 
Darma Fenos, Nina Markež in šol-
ski band Glasbene mašine. Glasba, s 
katero smo postregli, je bila vrhun-
ska! Prav tako smo se devetošolci 
odlično izkazali v vlogi tabornikov, 
kjer so nas nasmejali Zala Raušl, Maj 
Mahorič, Darma Fenos in Vid Zago-
ranski. Kljub temu da smo še na za-
četku svoje poti, pa devetošolci zelo 
dobro vemo, kateri poklic je danda-
nes precej dobičkonosen. Ne veste? 
Še razmišljate? Vam pomagam? Ja, 
influencerstvo. V svet influencerjev 
nas je popeljala Zala Raušl, v druž-

bi svojih sledilk Tie Šarac in Alise 
Leber. V okviru oddaje smo se na-
smejali ob kroniki generacije ter ob 
predstavitvah devetošolcev in deve-
tošolk, ki so potekale na malce zači-
njen način, le-ta pa je obiskovalcem 
privabil nasmeh na obraz.
Devetletno krojenje osnovnošolske 
pravljice ne bi bilo tako uspešno brez 
naših učiteljev in učiteljic, brez naših 
razredničark, drugih delavcev šole 
in seveda brez kapitanke naše ladje 
»Olgice« gospe ravnateljice, Helene 
Ocvirk. Vsem smo namenili besede 
zahvale, ki so bile iskrene in tople. 
Kot češnjico na torti pa smo nago-
vorili tudi naše starše, ki so nam vsa 
leta stali ob strani, nas bodrili, nam 
prisluhnili, ko smo imeli težave, se 
smejali z nami, ko smo bili srečni, 
skratka tisti, ki dihajo z nami in za 
nas. Dragi naši starši, hvala vam!
Nastopil je uradni del valete, v ka-
terem sta naši razredničarki, gospa 
knjižničarka in ravnateljica razgla-
sili zlate bralce, zlate odličnjake, de-
vetošolce in devetošolke, ki so se še 
posebej izkazali na kulturnem, hu-
manitarnem in športnem področju. 
Tako zelo uspešni smo bili, da so 
nas od aplavziranja bolele kar dlani. 
Brez »naj kulturnice/naj kulturnika, 
naj športnika/naj športnice in naj 
učenca/naj učenke« generacije na 
Olgici pa res ne gre. Imenovani so 
bili tudi učenci, ki so bili najuspe-
šnejši med uspešnejšimi Olgičarji. 
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Naj kulturnici generacije 2013–2022 
sva postali Emma Sartor in Neja 
Gajzer, naj športnik generacije je 
Alen Nikl, za naj učenca generacije 
pa sva bila razglašena Matjaž Alič in 
Neja Gajzer. Gospa ravnateljica, He-
lena Ocvirk, je prav tako razglasila, 
kdo v mestni občini je med vsemi 
devetošolci in devetošolkami postal 
naj učenec oz. naj učenka Mestne 
občine Ptuj. In ta laskav naslov sem 
si prislužila jaz, Neja Gajzer.
Kot piko na »i« smo prireditev za-
ključili z našo himno, himno ge-
neracije 2013–2022, z naslovom 
»Zgodba o prijateljstvu«. 
Ker je bila prireditev nabita s čustvi 
sreče, zadovoljstva, a hkrati žalosti 
zaradi slovesa, ni manjkalo niti solz. 
Vendar so to bile solze, ki govorijo 
same po sebi, ki ne potrebujejo pre-
voda, ki ne potrebujejo besed.
Olgica nam je bila devet dolgih let 
naš drugi dom. In kje je lepše kot 
doma? Žal se moramo danes od 
svojega drugega doma posloviti. S 
solzami v očeh te zapuščamo, naša 
draga Olgica, saj moramo naprej, 
novim zmagam naproti. A vedi, da te 
bomo za vedno nosili v srcu, kamor-
koli nas bo pot zanesla, bo Olgica v 
naših srcih živela naprej. Tukaj smo 
stkali prva prijateljstva, našli prve 
simpatije, si nabrali veliko znanja 
na najrazličnejših področjih. Vedi, 
draga Olgica, da si dobro opravila 
svoje delo! Dala si nam znanje, na-

učila si nas, katere vrednote štejejo, 
pokazala si nam, kako biti prijatelj 
in da smo drug za drugega in eden 
za vse močnejši. Hvala ti in vse do-
bro vsem na naši Olgici!

OTVORITEV DOŽI-
VLJAJSKEGA PARKA
Maja Magdič, 7. a

V torek, 14. junija 2022, je poteka-
la otvoritev prvega doživljajskega 
parka na Ptuju, ki se nahaja v gozdu 
Ljudskega vrta. Izdelali so nova mo-
torična igrala za otroke: leseni most, 
plezalne mreže, ravnotežne gredi, le-
seni prelaz in številna druga. Poleg 
tega so v parku tudi senzorična igra-
la, po katerih lahko hodimo bosi in 
občutimo različne naravne materia-
le. Na Mestni občini Ptuj so se pred 
časom odločili, da bodo za pomoč 
pri oblikovanju zgodbe in maskote 
prosili kar mlade nadarjene osnov-
nošolce. Sodelovali sta tudi dve naši 
učenki, in sicer Tisa Julija Golob in 
Gaja Urek. Pod mentorstvom učite-
ljice Daniele Štumberger je nastala 
čudovita zgodbica o škratku Lokiju, 
pod mentorstvom učiteljice Dorote-
je Širovnik pa ilustracija, ki je osnova 
za maskoto. Zgodba in ilustracija sta 
komisijo tako  prepričali, da so med 
vsemi prejetimi izbrali prav njuno. 
Rezultat njunega dela si lahko vsi 
ogledamo na panoju v parku, kjer bo 
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škratek Loki razveseljeval najmlajše. 
Gaja in Tisa sta park tudi slavnostno 
otvorili, in sicer skupaj z županjo 
Mestne občine Ptuj Nuško Gajšek. 
Obema učenkama iskrene čestitke!

DAN MLADE 
USTVARJALNOSTI
Šolski novinarji

Mestna občina Ptuj že vrsto let na 
posebni prireditvi, ki jo je poime-
novala Dan mlade ustvarjalnosti 
in jo vsako leto gosti druga ptujska 
osnovna šola, podeli posebna pri-
znanja najuspešnejšim učencem na 
različnih področjih vseh ptujskih 
osnovnih šol. Po dveh letih, ko je za-
radi epidemije, prireditev potekala v 
drugačni obliki v prostorih MO Ptuj, 
je bila letos znova izvedena v prvotni 
obliki. Gostiteljica prireditve je bila 
naša šola – OŠ Olge Meglič. 

Prireditev, ki so se je udeležili naj-
uspešnejši učenci ptujskih osnov-
nih šol, nekateri njihovi mentorji 
in učitelji, starši, ravnatelji, županja 
MO Ptuj, Nuška Gajšek, ter posebna 
gosta, Urška Vučak Markež in Jernej 
Brenholc, nekdanja učenca OŠ Olge 
Meglič, se je začela ob 10. uri v veliki 
telovadnici naše šole.
Kot je za tako svečano prireditev 
običajno, se je začela s slovensko 
himno, ki jo je zapela naša učenka 
Zaja Postružnik. Nato sta na oder 
stopila Andraž Mršek in Nika Vido-
vič, ki sta vse prisotne lepo pozdra-
vila ter k mikrofonu povabila rav-
nateljico naše šole, Heleno Ocvirk, 
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nato pa še županjo, Nuško Gajšek, 
da sta nagovorili vse prisotne in 
vsem učencem že v naprej čestitali 
in jim zaželeli zaslužene počitnice 
ter obilo uspehov tudi v srednješol-
skih klopeh. Za prijetno vzdušje v 
dvorani je nato poskrbel šolski band 
Glasbene mašine s pesmijo Smells 
Like Teen Spirit. Sledila je razglasi-
tev vseh zlatih odličnjakov MO Ptuj, 
ki so prejeli spominsko priznanje – 
grb Mestne občine Ptuj na steklu.  
Letos je ta naziv prejelo skupaj kar 
62 osnovnošolcev, od tega tudi 11 
Olgičarjev. Dve »športni« točki, ki 
so ju izvedli najprej tretješolci, nato 
pa še učenke in učenci 7. a, sta bili 
lep uvod v razglasitev najuspešnej-
ših športnikov. Pokal je prejelo pet 
najuspešnejših posamičnih špor-
tnikov, med katerimi je bil tudi 
učenec naše šole, Lan Milošič, nato 
pa še pet ekip, med katerimi je bila 
tudi košarkarska ekipa naših sta-
rejših učencev. Za naj športnika je 
bil proglašen Gašper Plavec, za naj 
športnico pa Katarina Simonič, oba 
z OŠ Ljudski vrt. Sledila je glasbena 
točka, s katero je Neja Gajzer »napo-
vedala« razglasitev najuspešnejšega 
glasbenika v tem šolskem letu. To je 
postal Alexander Kaoouna iz Zaseb-
ne glasbene šole v samostanu sv. Pe-
tra in Pavla Ptuj. Voditelja sta nato 
na oder povabila bivša učenca Olgi-
ce, Urško Vučak Markež, gledališko 

in televizijsko igralko, voditeljico in 
animatorko, ter Jerneja Brenholca, 
profesionalnega plesalca, koreografa, 
plesnega učitelja, voditelja in anima-
torja, ki sta spregovorila o svojih spo-
minih na Olgici in svoji šolski poti. 
Sledila je razglasitev šestih naj učen-
cev ptujskih osnovnih šol, nato pa še 
vrhunec prireditve – razglasitev naj 
učenca ali učenke MO Ptuj v šolskem 
letu 2021/22. Ta naziv, plaketo in de-
narno nagrado v višini 300 evrov je 
letos prejela učenka naše šole, Neja 
Gajzer, na katero smo vsi zelo pono-
sni in ji za ta uspeh iz srca čestitamo. 
Zaja Postružnik je nato zapela pesem 
The Winner takes It All, voditelja pa 
sta čestitala vsem prejemnikom pri-
znanj in pokalov ter jim zaželela lepe 
počitnice, vse prisotne pa povabila na 
zakusko v šolski atrij. 

ŠOLA V NARAVI ZA 
UČENCE 5. RAZREDA
Petošolci

V ponedeljek, 13. junija 2022, smo 
se petošolci ob 7. uri zjutraj zbrali 
na parkirišču pod gradom, od ko-
der smo se odpravili na dolgo pri-
čakovano šolo v naravi v Bohinju. 
Ko smo prispeli, smo se najprej 
namestili v sobe in razpakirali svo-
jo prtljago. Kmalu zatem pa smo se 
odpravili na pohod, na katerem smo 
zelo uživali. Naš drugi dan se je za-
čel z bujenjem ob 7. uri. Nato smo 
se odpravili na jutranjo telovadbo 
na obalo Bohinjskega jezera. Po zaj-
trku smo se odpravili na celodnevni 
pohod na Vogar (1054 m). Ker smo 
bili zelo uspešni pri vzponu, smo si 
privoščili sladoled. Dan smo nato 
preživeli še ob družabnih igrah v 
naravi. Zvečer smo si ogledali film o 
gorništvu – Sfinga. V sredo, četrtek 
in petek smo se razdelili v tri skupi-
ne. Vsak dan je ena skupina izvedla 
drugo dejavnost. Te dejavnosti pa so 
bile – kanuizem, plezanje in orien-
tacija v naravi. Popoldan smo izdelo-
vali bivake iz odpadnega naravnega 
materiala. Spoznali smo tudi veliko 
zanimivosti o Triglavskem narodnem 
parku. Imeli smo priložnost, da smo 
spoznali vrstnike iz Španije in se z 
njimi družili med dejavnostmi.
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Tiana Mlakar, 7. b

Naša Olgičarka, Emma Sartor, učen-
ka 9. a, ki jo vsi dobro poznamo po 
odličnih uspehih na tekmovanjih 
Otroci pojejo slovenske pesmi in se 
veselijo, je letos svoje pevske uspehe 
okronala s še prav posebnim dosež-
kom. Bila je edina slovenska finalistka 
na prestižnem mednarodnem festiva-
lu mladih pevcev, San Remo Junior. 
Emma. Dobro te poznamo pred-
vsem po odličnih pevskih uspehih 
na tekmovanju Otroci pojejo slo-
venske pesmi in se veselijo. Nam za-
upaš, kdaj si začela peti? Te je kdo 
posebej navdušil za petje?
Pojem že od malih nog, ko sta 
mi starša začela predstavljati svet 
umetnosti. Jaz sem se še posebej 
navdušila nad glasbo in se zato od-
ločila, da se v drugem razredu vklju-
čim v projekt Otroci pojejo sloven-
ske pesmi in se veselijo. 
So tudi drugi člani tvoje družine 
tako dobri pevci kot ti?
V naši družini imamo vsi radi glas-
bo, nihče pa se z njo ne ukvarja pro-
fesionalno. 
Olgičarji vemo, da svoje petje iz-
popolnjuješ v Arsani skupaj z men-
torico Ano Delin, ki je sodelovala 
tudi pri pripravi našega muzikala 
Poetovio. Kako sta se spoznali in 
kako izgledajo ure petja pri njej?
Spoznali sva se preko njenega moža, 
Mladena Delina, ki je bil moj učitelj 
klavirja. Predlagal mi je, da bi svo-
je pevsko znanje izpopolnjevala na 
Vokalni šoli Arsana in tako je Ana 
Delin postala moja učiteljica solo 
petja. Ure pri njej so zabavne in za-
nimive, lahko pojem različne pesmi 
in zvrsti, v zadnjem času pa sva se 
intenzivno pripravljali na mednaro-
dno tekmovanje San Remo Junior. 
Kako je prišlo do odločitve, da se 
prijaviš na svetovno znani festival 
San Remo Junior? Te je kdo še pose-
bej spodbujal pri odločitvi za ude-
ležbo na tekmovanju? 
Glede na to, da pol moje druži-

ne prihaja iz Italije, dobro poznam 
znani festival italijanske popevke 
San Remo. Medtem ko sva se z Ano 
pogovarjali o pevskih tekmovanjih, 
ki bi se jih lahko udeležila, sva na-
šli „mednarodno otroško različico“ 
festivala San Remo in se odločili, da 
pošljeva avdicijski posnetek. 
Kako si se pripravljala na tekmova-
nje? So bile priprave zahtevne? 
Priprave na tekmovanje so bile inten-
zivne, pripravljali sva se celo leto, saj sva 
vedeli, da bo konkurenca zelo močna. 
Kakšni so bili občutki, ko si izvede-
la, da boš nastopila v finalu? 
Ko so mi javili, da sem sprejeta v fi-
nale, sem bila zelo vesela, saj se mi 
je zdelo neverjetno, imeti priložnost 
stati in peti na tako veličastnem 
odru. Hkrati pa sem se takrat zače-
la zavedati, na kako pomembnem 
položaju sem, saj na festivalu nisem 
predstavljala le sebe, ampak tudi 
celo Slovenijo. 
Katero pesem si na tekmovanju za-
pela in zakaj ravno to? 
Za avdicijo sem poslala dve pesmi: 
“Pianeti” pevca Ultima in “Solo per 
te” italijanske skupine Negramaro. 
Komisija je izbrala pesem “Solo per 
te”, zato sem z njo tudi nastopila.  
Kaj ti pomeni udeležba na tako po-
membnem festivalu? Konec koncev si 
edina Slovenka, ki ji je to letos uspelo. 
Zelo sem počaščena, da sem lahko 
predstavljala Slovenijo med 19-imi 
drugimi državami iz vsega sveta. Rada 
bi se zahvalila vsem, ki so pripomogli, 
da mi je bilo to vse sploh omogočeno. 
Kako je bilo stati na velikem odru 
San Rema Junior? 
Bila je precej zanimiva izkušnja, saj 
je na tem odru stalo že mnogo po-
membnih pevcev, kot na primer Pa-
varotti, Whitney Houston in Celine 
Dion. Šele ko stopiš nanj, lahko ob-
čutiš odgovornost, ki jo imaš s tem, 
da stojiš na takšnem odru.  
Kakšna se ti je zdela konkurenca? 
Konkurenca je bila zelo močna, saj 
so bili vsi nastopajoči že izkušeni 

pevci. Prišli so res z vseh koncev 
sveta: Indonezije, ZDA, Estonije, 
Latvije, Ukrajine, Srbije, Armeni-
je, Gruzije, Izraela, Finske, Italije 
... Med nami pa se konkurenčnosti 
sploh ni čutilo, saj smo se med seboj 
močno povezali ter spletli nova pri-
jateljstva in vezi. 
Kakšni so tvoji načrti za v priho-
dnje? 
Trenutno si želim svojo strast razvijati 
naprej in doživeti še več tako zanimi-
vih izkušenj. Svojo šolsko pot pa na-
daljujem na Drugi gimnaziji Maribor. 
Kaj bi svetovala vsem tistim učen-
cem in učenkam, ki si želijo postati 
tako uspešni pevci kot si ti?
Vsem svetujem, da v svoj interes 
vlagajo čas in trud ne glede na vse. 
Uspeh bo prišel kot posledica. 
Glede na to, da se letos poslavljaš 
od Olgice ... Bi morda z nami delila 
nekaj svojih najlepših spominov na 
osnovnošolske klopi? Imaš kakšno 
posebno sporočilo za naše bralce?
Zdi se mi, da sem na Olgici preži-
vela veliko lepih trenutkov in imam 
od tukaj mnogo čudovitih spomi-
nov. Osnovnošolsko obdobje je bilo 
zelo pomembno in Olgica mi je dala 
ogromno, za kar sem vsem učite-
ljem, delavcem šole, razredničarki 
in ravnateljici še posebej hvaležna. 
Vam Olgičarjem pa želim, da boste 
tudi vi imeli tako lep spomin na Ol-
gico, kot ga imam jaz. 
Emma. Najlepše se ti zahvaljujem 
za odgovore. Olgičarji ti želimo 
obilo uspehov tudi v prihodnje.
Hvala vam.

INTERVJU Z EMMO SARTOR
Olgica sprašuje 
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Tudi v drugi polovici šolskega leta 2021/22 smo se ude-
ležili številnih tekmovanj iz znanj, športnih tekmovanj, 
literarnih, likovnih in drugih natečajev. Pred vami je 
tako pregled nekaterih naših najvidnejših uvrstitev.

V SREDIŠČU 
Nina Hodnik, 7. b, 
je 5. februarja 2022 
na državnem tekmovanju 
iz razvedrilne matematike 
osvojila zlato priznanje. 
Iskrene čestitke Nini in 
njenemu mentorju, 
g. Petru Majcnu!

TEKMOVANJA V ZNANJU
Angleščina – 9. razred (mentor: Vojko Jurgec)
16. 3. 2022 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Urh Šajtegel, 9. a

Cankarjevo tekmovanje (mentorica: Renata Debeljak)
12. 2. 2022 – državno tekmovanje
Zlato priznanje: Zaja Postružnik, 8. b

Fizika (mentorica: Darja Šprah)
2. 2. 2022 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje: 
Klara Gabrovec, 8. b, Zaja Postružnik, 8. b, Taj Sledič, 8. 
b, Matjaž Alič, 9. a, Emma Sartor, 9. a, Urh Šajtegel, 9. a, 
Nina Markež, 9. b

Geografija (mentorica: Ksenija Kovačič Žižek)
2. 4. 2022 – državno tekmovanje
Zlato priznanje: Matjaž Alič, 9. a

Logična pošast (vodja tekmovanja: Vida Lačen)
5. 5. 2022 – šolsko tekmovanje
Biserno priznanje Kenguru in uvrstitev na državno tek-
movanje: Miha Mahorič, 1. a, Meta Roškar, 1. b, Katari-
na Ladič, 2. b, Lila Marie Taylor, 2. b, Izak Dovšak, 3. a, 
Jurij Golob, 4. a, Mia Varnica Predikaka, 4. a, Bernard 
Ladič, 4. a, Lia Sledič, 5. b, Hana Kmetec, 6. b, Nina Ho-
dnik, 7. b, Tiana Mlakar, 7. b, Oskar Hodnik, 8. b,  Alja 
Sedič, 8. b, Matjaž Alič, 9. a, Neja Gajzer, 9. b 
21. 5. 2022 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Oskar Hodnik, 8. b, Taj Sledič, 8. b
Zlato priznanje: Izak Dovšak, 3. a, Jurij Golob, 4. a, Mia 
Varnica Predikaka, 4. a

Matematika (mentorice: Urška Juričinec, Vida Lačen, 
Darja Šprah)
17. 3. 2022 – šolsko tekmovanje

Zaja Postružnik, 8. b, je 12. 
februarja 2022 na državnem 
tekmovanju iz slovenščine 
osvojila zlato priznanje. 
Iskrene čestitke Zaji in 
njeni mentorici, dr. Re-
nati Debeljak!

Dorina Bali, 4. b, in Alja Sedič, 8. b, sta 31. 
marca 2022 na državnem tekmovanju Ma-
temček osvojili zlato priznanje. Iskre-
ne čestitke Dorini in Alji ter njunima 
mentoricama, ge. Simoni Jakomini in 
ge. Vidi Lačen!

Matjaž Alič, 9. a, je 2. aprila 
2022 na državnem tekmovanju 
iz geografije osvojil zlato pri-
znanje. Iskrene čestitke Matja-
žu in njegovi mentorici, ge. Kse-
niji Kovačič Žižek!

Izak Dovšak, 3. a, Jurij Golob, 4. a, in Mia Varnica 
Predikaka, 4. a, so 21. maja 2022 na državnem tekmo-
vanju Logična pošast osvojili zlato priznanje. Iskre-
ne čestitke vsem trem in njihovima mentoricama, ge. 
Alenki Štrafela in ge. 
Barbari Terbuc!

Olgica tekmuje
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Priznanje Kenguru in uvrstitev na regijsko tekmovanje: 
Ema Ganzer, 6. a, Matija Šprah, 6. a, Gal Hlupič, 6. b, 
Nace Kolar, 7. a, Nina Hodnik, 7. b, Matej Mlakar Be-
lšak, 8. a, Oskar Hodnik, 8. b, Taj Sledič, 8. b, Matjaž 
Alič, 9. a, Urh Šajtegel, 9. a, Liam Fridauer, 9. b, Neja 
Gajzer, 9. b
6. 4. 2022 – regijsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Nina Hodnik, 7. b, Oskar Hodnik, 8. b, Taj Sledič, 8. b
23. 4. 2022 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Oskar Hodnik, 8. b, Taj Sledič, 8. b

Matemček (vodja tekmovanja: Vida Lačen)
31. 3. 2022 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Nace Kolar, 7. a
Zlato priznanje: Dorina Bali, 4. b, Alja Sedič, 8. b

Prva pomoč (mentorica: Barbara Majhenič)
25. 4. 2022 – občinsko tekmovanje
3. mesto: Nina Hodnik, 7. b, Nea Majerič, 7. b, Tiana 
Mlakar, 7. b, Timotej Mlakar, 7. b, Zoja Pšajd, 7. b, Tina 
Zupanič, 7. b

Robotika (mentorica: Vida Lačen)
21. 4. 2022 – področno tekmovanje
2. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje: Matjaž 
Habjanič, 7. a, Nace Kolar, 7. a

Rdeči križ (mentorica: Slavica Marušek)
24. 5. 2022 – območno tekmovanje
1. mesto: Matjaž Habjanič, 7. a, Nina Hodnik, 7. b, Tina 
Zupanič, 7. b

Vesela šola (mentorica: Alenka Kandrič)
8. 3. 2022 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Jurij Golob, 4. a, Bernard Ladič, 4. a, Aljaž Alič, 5. c, 
Marko Bor Mogu, 5. c, Hana Kmetec, 6. b, Nia Bračič, 8. 
a, Andraž Mršek, 8. a, Nika Vidovič, 8. a, Zoja Zemlja-
rič, 8. a, Klara Gabrovec, 8. b, Nina Kekec, 8. b, Matjaž 
Alič, 9. a, Zala Raušl, 9. a, Emma Sartor, 9. a, Vid Zago-
ranski, 9. a, Neja Gajzer, 9. b, Nina Markež, 9. b 
13. 4. 2022 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Marko Bor Mogu, 5. c, Matjaž Alič, 
9. a, Emma Sartor, 9. a

Raziskovalne naloge
Tudi v tem šolskem letu so se učenci Olgice ob pomoči 
svojih mentoric zelo uspešno lotili raziskovalnega dela. 
V ponedeljek, 28. marca 2022, je potekalo 29. regijsko 
srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in 
Prlekije, ki se ga je udeležilo tudi šest naših učencev in 
učenk. Oskar Hodnik in Taj Sledič sta se pod mentor-

stvom Darje Lipovec predstavila z nalogo Vpliv biooglja 
na rast rastlin, Zaja Postružnik in Klara Gabrovec sta 
pod mentorstvom Renate Debeljak predstavili nalogo 
Interniranec 59567, Neja Gajzer in Ela Holc pa sta se, 
prav tako pod mentorstvom Renate Debeljak, predsta-
vili z nalogo Srakač iz Haloz. Vse tri naloge so se odlič-
no odrezale, saj so prejele zlata priznanja z uvrstitvijo 
na državno srečanje. Le-to je potekalo v ponedeljek, 16. 
maja 2022, v Murski Soboti, udeležili pa sta se ga dve od 
treh nalog. Neja Gajzer in Ela Holc se zaradi jezikovne 
ekskurzije v London srečanja nista mogli udeležiti in 
sta se tako morali zadovoljiti z bronastim priznanjem. 
Oskar in Taj sta po zagovoru za svojo nalogo prejela 
srebrno priznanje, medtem ko sta Zaja in Klara s svojo 
nalogo člane komisije tako prepričali, da sta prišli do-
mov z zlatim priznanjem. Iskrene čestitke vsem našim 
mladim raziskovalcem in njihovima mentoricama!

Go-Car-Go Plus
V četrtek, 19. maja 2022, je v Srednješolskem centru na 
Ptuju potekalo zaključno tekmovanje GO-CAR-GO, ki 
se ga je udeležila tudi naša ekipa učencev, ki je vso šol-
sko leto, pod mentorstvom Vide Lačen in Dejana Majc-
na pridno sestavljala svoj „Olgotech“ Porche avtomobil-
ček. Ekipo so sestavljali Matjaž Alič, 9. a, Mai Karo, 9. 
a, Staš Pevec, 9. a, Vid Zagoranski, 9. a, Nel Cartl, 9. b 
in Domen Cebek, 9. b. V kategoriji „vožnja v krogu“ so 
dosegli 3. mesto, v kategoriji najboljšega vozila po izbo-
ru sodelujočih ekip pa odlično 1. mesto. Iskrene čestitke 
tekmovalcem in njihovima mentorjema!

Olgica tekmuje
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Druga tekmovanja v znanju
Na naravoslovnem tekmovanju Kresnička so tekmovali 
učenci od 1. do 7. razreda (mentorji: Darja Brlek, Bar-
bara Majhenič, Natalija Nežmah Prijatelj, Alenka Štra-
fela, Barbara Terbuc, Simona Jakomini, Simona Truntič, 
Dejan Majcen in Darja Lipovec). 16 učencev je prejelo 
bronasto priznanje. 
Na tekmovanju iz angleške bralne značke – EPI Rea-
ding Badge (mentorji: Vojko Jurgec, Ksenija Kovačič 
Žižek in Monika Petrovič) je tekmovalo kar 319 učenk 
in učencev od 2. do 9. razreda. 139 učencev je prejelo 
zlato priznanje, 91 učencev srebrno, 89 učencev pa pri-
znanje za sodelovanje.
Na angleškem bralnem tekmovanju Knjižni molj – Boo-
kworms (mentorji: Vojko Jurgec, Ksenija Kovačič Žižek 
in Monika Petrovič) je tekmovalo 76 učenk in učencev 
od 5. do 9. razreda. Priznanje je prejelo 73 učencev. 
Na tekmovanju iz nemške bralne značke – EPI Lesepre-
is (mentorici: Tonja Kolar in Janja Veselič) je sodelovalo 
140 učencev od 5. do 9. razreda. 101 učenec je prejel 
zlato priznanje, 39 učencev pa srebrno.
V tem šolskem letu je bralno značko osvojilo več kot 
160 učencev od 1. do 9. razreda. Naziv zlati bralec si 
prislužijo učenci, ki so osvojili bralno značko vseh devet 
let svojega osnovnošolskega izobraževanja. V letošnji 
generaciji devetošolcev so to dosegli: Matjaž Alič, 9. a, 
Darma Fenos, 9. a, Zala Raušl, 9. a, Emma Sartor, 9. a, 
Urh Šajtegel, 9. a, Vid Zagoranski, 9. a, Neja Gajzer, 9. b, 
Ela Holc, 9. b in  Nina Markež, 9. b. Čestitamo!

ŠPORTNA TEKMOVANJA
Alpsko smučanje (mentorica: Maruša Miličević)
22. 3. 2022 – državno tekmovanje
Lan Milošič, 8. a, 7. mesto

Atletika (mentorja: Maruša Miličević, Tomaž Zobec)
19. 5. 2022 – medobčinsko tekmovanje (uvrstitve do 10 
mesta)
6. razred: Ana Milošič, 6. a, 2. mesto (300 m)
7. razred: Lea Krajnc, 7. a, 2. mesto (60 m), Lan Ozvald, 
7. a, 8. mesto (skok v daljino), Blaž Kustor, 7. a, 9. mesto 
(skok v daljino)

8. razred: Ela Vidovič, 8. b, 5. mesto (60m) 
9. razred: Aleja Horvat, 9. a, 2. mesto (suvanje krogle), 
Maj Mahorič, 9. a, 5. mesto (skok v daljino), Alen Nikl, 
9. b, 5. mesto (met vortexa), Nejc Rijavec, 9. b, 6. mesto 
(met vortexa), Mark tavčar, 9. b, 9. mesto (met vortexa)

Judo (mentor: Tomaž Zobec)
20. 5. 2022 – državno tekmovanje
Kategorija do 55 kg: Lan Milošič, 8. a, 4. mesto 

Košarka (mentor: Dušan Lubaj)
Člani ekipe (starejši učenci): Oskar Hodnik, 8. b, Jure 
Janžekovič, 8. b, Karlo Milčić, 8. b, Urh Hameršak, 9. 
a, Mai Karo, 9. a, Staš Pevec, 9. a, Nejc Rijavec, 9. a, Vid 
Zagoranski, 9. a, Riad Čokić, 9. b, Maj Mahorič, 9. b, 
Martin Marinkovič Borovnik, 9. b, Alen Nikl, 9. b, Mark 
Tavčar, 9. b 

16. 2. 2022 – državno – četrtfinale – st. učenci: 1. mesto
29. 3. 2022 – državno – polfinale – st. učenci: 2. mesto

Košarka 3 x 3 (mentor: Dušan Lubaj)
Člani ekipe (starejši učenci): Mai Karo, 9. a, Staš Pevec, 
9. a, Nejc Rijavec, 9. a, Maj Mahorič, 9. b, Alen Nikl, 9. b 

23. 5. 2022 – državno – polfinale – st. učenci: 5. mesto

Olgica tekmuje



36 Olgica in mi, junij 2022

Nogomet (mentorja: Tomaž Zobec, Maruša Miličević)
Člani ekipe (mlajši učenci): Zen Fenos, 7. a, Nace Kolar, 
7. a, Matija Kostanjevec, 7. a, Blaž Kustor, 7. a, Tine Lah 
Mršek, 7. a, Lan Ozvald, 7. a, Kai Stöger, 7. a, Tian Ga-
brovec, 7. b, Enej Požun Krapež, 7. b,  Grega Markež, 7. 
b, Ammar Vertič, 7. b

Članice ekipe (mlajše učenke): Clea Haunholter, 7. a, 
Eva Hvalec, 7. a, Maja Magdič, 7. a, Kaja Katarina Tau-
čer, 7. a, Gaja Urek, 7. a, Nina Hodnik, 7. b, Leila Frida-
uer, 7. b, Zoja Pšajd, 7. b, Eva Ritonja, 7. b, Zoja Travni-
kar Preac, 7. b, Tina Zupanič, 7. b

19. 4. 2022 – medobčinsko tekmovanje – mlajši učenci: 
4. mesto 
10. 5. 2022 – medobčinsko tekmovanje – mlajše učenke: 
5. mesto 

Plavanje (mentorica: Ma-
ruša Miličević)
6. 6. 2022 – medobčinsko 
tekmovanje
50 m prsno: Nuša Arnuš, 
6. a, 1. mesto 
50 m prosto: Nuša Arnuš, 
6. a, 2. mesto 

Rokomet (mentor: Tomaž Zobec)
Člani ekipe: Lan Milošič, 8. a, Teo Potočnik, 8. a, Staš 
Pevec, 9. a, Nejc Rijavec, 9. a, Vid Zagoranski, 9. a, Maj 
Mahorič, 9. b, Martin Marinkovič Borovnik, 9. b, Alen 
Nikl, 9. b, Mark Tavčar, 9. b 

23. 3. 2022 – državno – četrtfinale – st. učenci: 1. mesto
26. 4. 2022 – državno – polfinale – st. učenci: 3. mesto

Šah (mentorica: Vida Lačen)
12. 3. 2022 – področno posamično tekmovanje
U12: Gašper David, 4. b (uvrstitev na državno tekmo-
vanje) 
U15: Matjaž Alič, 9. a (uvrstitev na državno tekmova-
nje)
30. 3. 2022 – področno ekipno tekmovanje
4. mesto: Gašper David, 4. b, Aljaž Alič, 5. c, Matjaž 
Alič, 9. a, Vid Zagoranski, 9. a

NATEČAJI
Na literarno-likovnem natečaju Naravne in druge ne-
sreče – Požarna varnost in prosti čas, ki ga je razpisal 
Urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje, so pri-
znanje in nagrado prejeli štirje naši učenci, in sicer: 
- Dorian Voda, 2. a (mentorica: Helena Slameršak)
- Iva Kustor, 6. a (mentorica: Doroteja Širovnik)
- Blaž Kustor, 7. a (mentorica: Doroteja Širovnik)
- Matjaž Habjanič, 7. a (mentorica: Doroteja Širovnik)

Na literarnem in likovnem natečaju za najboljšo krat-
ko zgodbo in oblikovanje maskote, ki ga je razpisala 
Mestna občina Ptuj, sta bili nagrajeni dve naši učenki, 
in sicer Gaja Urek, 7. a, in Tisa Julija Golob, 7. a. Čestit-
ke Gaji in Tisi ter njunima mentoricama, Danieli Štum-
berger in Doroteji Širovnik.

Olgica tekmuje
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Ob letošnjem Mednarodnem dnevu matematike, ki 
poteka 14. marca, je DMFA razpisal likovni natečaj, na 
katerem so iskali najlepšo in najbolj domiselno porisa-
no matematično tablo. Med nagrajenimi izdelki je tudi 
izdelek učenk in učencev 6. a. Za nagrado je šola prejela 
komplet za sestavljanje poliedrov. Čestitke učencem in 
njihovi mentorici, Urški Juričinec.

Na literarnem natečaju  z naslovom Moj šepet je pri-
znanje prejela Emma Sartor, 9. a. Njena pesem je bila 
objavljena v zborniku. Če-
stitke Emmi in njeni men-
torici, dr. Renati Debeljak.
Na natečaju Hrana ni za 
tjavendan v okviru pro-
grama Ekošola je bila 
pesem Slovenija, marec 
2022 avtorice Emme Sar-
tor, 9. a, izbrana za naj-
boljši kreativni literarni 
prispevek. Iskrene čestit-
ke Emmi in njeni mento-
rici, Mateji Simonič.

V sklopu Ekošole so se učenke Eli Tement, 6. a, Iva Ku-
stor, 6. a, Ema Ganzer, 6. a,  Gaja Urek, 7. a, Tisa Julija 
Golob, 7. a in Maja Magdič, 7. a udeležile sejma Alter-
med oz. Green Vita v Celju. Rdeča nit sejma je bila Pre-
hrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog. Učenke so 
pod naslovom Zdrav v nov dan predstavljale domačo 

granolo. Za urejenost stojnice in izvirno idejo priprave 
granole so prejele zlato priznanje. Čestitke učenkam in 
njunima mentoricama, Danieli Štumberger ter Doroteji 
Širovnik.

Na video natečaju Naredi si film so sodelovali tudi 
učenci naše šole. Ustvarili so svoja filmčka na temo po-
membnosti čebel v našem življenju. Oba filmčka sta bila 
18. maja 2022 predvajana v Mestnem kinu Ptuj, učenci 
pa so prejeli priznanje ter vstopnice za ArbadaPark. V 
projektu so, pod mentorstvom Simone Jakomini,  so-
delovali učenci obveznega izbirnega predmeta Filmska 
vzgoja 1, in sicer Matjaž Habjanič, 7. a, Nace Kolar, 7. a, 
Tajda Grah, 7. a, in Nikola Siračevski Gregurec, 7. b, in. 
S svojim avtorskim izdelkom sta se predstavili še Kata-
rina Gornik, 5. b, in Leila Bečirović, 5. b. Iskrene čestit-
ke vsem nagrajencem!

Olgica tekmuje

Na likovnemu natečaju »Zimske olimpijske in parao-
limpijske igre Peking 2022«, ki ga je razpisal Olimpijski 
komite Slovenije – Združenje športnih zvez skupaj z 
velikim sponzorjem olimpijske reprezentance Sloveni-
je, Europlakatom, ter v sodelovanju z Zvezo za šport in-
validov Slovenije – Slovenskim paraolimpijskim komi-
tejem in Veleposlaništvom Ljudske Republike Kitajske, 
so sodelovali tudi učenci 
naše šole. Plakat, ki sta ga 
na prej omenjeno temo 
izdelali naši učenki Kaja 
Predikaka in Ela Vidovič 
iz 8. b, je bil nagrajen z ob-
javo jumbo plakata na jav-
nih plakatnih površinah 
Europlakata. Njun jumbo 
plakat se tako nahaja na 
Ptuju pri Supernovi. Če-
stitke dekletoma!
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NAJ UČENCI 2021/22
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: 

Neja Gajzer, 9. b

„naj učenec“ generacije:  

Matjaž Alič, 9. a 

38

„naj kulturnici“ 

generacije: 

Emma Sartor, 9. a

Neja Gajzer, 9. b

naj športnik“ generacije: 

Alen Nikl, 9. b

posebno priznanje za 

uspehe na  področju 

znanja: Ela Holc, 9. b

Olgica tekmuje
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posebno priznanje za udejstvovanje na športnem področju: Vid Zagoranski, 9. a, Mark Tavčar, 9. b, Nejc Rijavec, 
9. a, Staš Pevec, 9. a, Alen Nikl, 9. b,  Aleja Horvat, 9. a, Martin Marinkovič Borovnik, 9. b, Maj Mahorič, 9. b, Mai 
Karo, 9. a, Urh Hameršak, 9. a, Riad Čokić, 9. b

posebno priznanje za udejstvovanje na kulturnem področju: Vid Zagoranski, 9. a, Zala Raušl, 9. a, Nina Markež, 
9. b, Lina Malinger, 9. b,  Ela Holc, 9. b, Darma Fenos, 9. a, Matjaž Alič, 9. a

posebno priznanje za humanitarnost: Nina Markež, 9. b, Lina Malinger, 9. b, Tara Kloar, 9. b, Ela Holc, 9. b, Neja 
Gajzer, 9. b

Č e s t i t a m o !

Olgica tekmuje
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Olgica spricht Deutsch
ICH ÜBER MICH
Tisa Julija Golob, 7. a 

Hallo, mein Name ist Tisa Julija Golob. Ich bin 12 Jahre 
alt. Mein Geburtstag ist im Juli, genauer gesagt am 14. 
Juli. Ich wohne in Ptuj. Ich wohne in einem Wohnblock. 
Meine Adresse ist die Straße 5. Prekomorske 14.  Ich 
besuche die Grundschule Olge Meglič. Ich besuche die 
7. (siebte) a Klasse. Meine Telefonnummer ist 070 419 
327. Wir sind drei in der Familie. Meine Mutter, mein 
Vater und ich. Ich bin Einzelkind. Meine Mutter  heißt 
Tadeja und sie ist 49 Jahre alt. Sie ist nett und lustig, 
aber auch streng. Sie hat blondes Haar und blaue Augen. 
Mein Vater heißt Žiga und er ist 48 Jahre alt. Er ist lustig 
und freundlich. Er hat braunes Haar und blaue Augen. 
Ich habe auch Großeltern, vier Cousins und zwei Cou-
sinen. Ich habe blaue Augen und hellbraunes Haar. Ich 
bin nett, freundlich und manchmal auch faul. Ich trin-
ke gern Wasser und Apfelsaft. Meine Lieblingsfarbe ist 
dunkelblau. Ich kann gut zeichnen und Ski fahren. Ich 
gehe mit meinem Vater Ski fahren. Ich habe kein Haus-
tier. Mein Lieblingstier ist Löwe. Es ist ein sehr großes 
Tier. Er hat eine Mähne, Krallen und scharfe Zähne. Er 
frisst viel Fleisch, aber er ist ein faules Tier.

ICH ÜBER MICH
Matjaž Habjanič, 7. a

Hallo, ich bin Matjaž, und mein Nachname ist Habjanič. 
Ich bin 13 Jahre alt. Mein Geburtstag ist im März. Ich 
besuche die Grundschule Olge Meglič. Ich komme aus 
Slowenien und wohne in Ptuj. Meine Adresse ist Me-
stni Vrh 34. Ich wohne in eninem Einfamilienhaus. Wir 
sind fünf zu Hause. Mein Vater Mario, er ist freundli-
ch. Meine Mutter Melita, sie ist manchmal streng. Mein 
Opa Ignac und meine Oma Marija. Aber ich habe zwei 
andere Großeltern. Mein Großvater Dušan, er ist nett 
und meine Großmutter Silva, sie ist auch nett. Ich bin 
nicht so groß, klein und schlank. Ich habe braunes und 
kurzes Haar, braune Augen und ich trage eine Brille. Ich 
bin freundlich, nett und lustig. Meine Lieblingsfarben 
sind orange und violett. Mein Lieblingsgetränk ist Was-
ser. Ich trinke gern Wasser. Ich spiele gut Videospiele 
und Badminton. Ich spiele gerne Völkerball, aber ich 
spiele nicht gerne Fußball. Ich bin nicht gut im Fußball 
und mache nicht viel Sport. Ich habe keine Haustiere. 
Ich hatte einen Fisch, sein Name war Admiral. Er starb 
leider.  Mein Lieblingstier ist eine Katze. Katzen trin-
ken gerne Milch, spielen an der Leine und jagen gerne 
Mäuse. Sie sind nicht so große Tiere. Ihr Fell ist orange, 
braun, grau, weiß und schwarz. 

MEIN HAUSTIER
Ula Čeh, 7. b

Mein Haustier ist ein Hund. Er ist eine Französische 
Bulldogge. Sein Name ist Lund. Er ist 11 Monate alt 
und wiegt etwa 13 kg. Als wir ihn bekamen, sagte sein 
Vorbesitzer, dass dieser Hund sehr unartig ist und weil 
er große Ohren hat, wird er groß sein. Und er ist wirk-
lich groß und frech. Er ist schwarz, er hat einen weißen 
Fleck am Hals. Er hat große Ohren und hört sehr gut. Er 
hat schöne braune Augen, die ziemlich groß sind. Er ist 
nett, frech und lustig. Französische Bulldoggen zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie sehr stur sind, was auch 
stimmt. Meine Mutter hat ihm zwei Tricks beigebracht, 
das sind „Sitzen“ und „Pfote geben“. Ich habe ihm das 
Kommando „Ente“ beigebracht und meine Schwester 
„Platz“. Er macht alles, was man ihm sagt, aber man 
muss ihm ein Leckerli geben. Er ist auch sehr gefrä-
ßig. Er frisst schnell und manchmal frisst er auch mal 
was Anderes als Hundefutter, wie zum Beispiel Socken, 
einen toten Frosch... Wir haben ihm ein Hundebett ge-
kauft, aber er schläft da nur, wenn wir nicht zu Hause 
sind. Er schläft oft bei meiner Schwester, bei meinen 
Eltern im Schlafzimmer und manchmal bei mir. Bei 
mir schläft er, weil er als kleiner Welpe oft aus dem Bett 
gefallen ist. Meine Mutter kaufte mir einen Schaum-
stoffball, aber er zerriss ihn schnell. Ansonsten ist mein 
Hund sehr freundlich und meist ruhig. 

slika Miha Mahorič, 1. a
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DIE JAHRESZEITEN
Zarja Šuler, 3. b

Eins, zwei, drei, vier,
die Jahreszeiten sind hier.
Die Kinder lieben Schnee,
die Hasen lieben Klee,
die Bienen lieben Blumen 
und mein Vater Trauben.

WAS IST DAS?
Tjan Sluga, 3. b

Er ist schwarz und weiß
das Spiel mit ihm 
bringt dich zum Kraft und Schweiß.
Eins, zwei, immer dabei,
vier, fünf, sechs, spielen ist kein Keks.(FUßBALL)

MEINE KATZE CINDERELLA
Tiana Mlakar, 7. b

Hallo! Ich bin Tiana Mlakar. Ich besuche die siebte B-
-Klasse. Ich habe sieben Tiere zu Hause. Zwei Haustiere 
und fünf Tiere, die in unserem Garten leben. Die Katze 
Aschenputtel ist 2 Jahre alt und der Kater Kamel wird 
bald seinen dritten Geburtstag feiern. Ich beschloss, un-
sere Katze zu beschreiben. Ihr Name ist Cinderella. Die 
Geschichte, wie sie zu uns kam, ist sehr lang. Am 6. Juli 
2019 spielten mein Bruder Timothy und ich draußen. 
In der Zwischenzeit fand der Kollege von meinem Vater 
das Kätzchen der Katze, das im Zaun steckte, und brach-
te es ins Büro meines Vaters. Er fuhr nach Hause und ze-
igte uns das kleine Kätzchen. Wir brachten es sofort zum 
Tierarzt, da es unterernährt und schmutzig war. Es ließ 
sich nicht sofort von uns streicheln, aber irgendwann 
gewöhnte es sich daran, dass wir ihm alles Gute wün-
schten. Der Tierarzt begrüßte Cinderella und bestätigte, 
dass sie keinen Besitzer hatte. Er fragte uns, ob wir sie 
adoptieren möchten. Natürlich sagte ich sofort zu. Mein 
Vater stimmte ebenfalls zu. Wir kamen mit dem Kätz-
chen vom Tierarzt nach Hause und alle waren froh, dass 
wir es adoptierten. Als meine Mutter Cinderella zum 
ersten Mal sah, kam ihr zuerst der Name Aschenputtel 
auf den Gedanken. Es war aschgrau. Cinderella lebte 
zunächst nur im Haus und danach auch draußen. Jetzt, 
wo Cinderella etwas größer ist, gewöhnte sie sich daran. 
Auch ihre Ernährung veränderte sich ziemlich. Sie isst 
jetzt viel mehr. Zum Beispiel isst sie einen ganzen Be-
cher Briketts und dann will sie noch mehr und mehr … 
Sie lässt sich auch viel mehr streicheln. Sie wartet jeden 
Morgen vor der Tür auf uns und begrüßt uns freundlich, 
wenn wir zur Arbeit oder zur Schule gehen.

WELCHES TIER IST DAS?
Ema Balta, Tjaša Krajnc, 5. a

Es lebt im Haus, in einem Käfig.
Es ist klein, weich, leise, dick, niedlich, ungefährlich, 
schön, lieb und ruhig.
Es ist weiß und hellbraun.
Es klettert.
Es frisst Samen, Getreide, Nüsse und Karotten. Es trinkt 
Wasser.
Es ist ein Nagetier. 
Es hat 4 Pfoten, einen Schwanz und kleine Ohren.

MEIN ZIMMER
Holc Ela, Tara Kloar, 9. b

Ich habe ein Zimmer,
es ist riesig und schön.
Es hat ein großes Regal mit Büchern,
und viele Staubtücher.
Es hat auch eine gelbe Wand
mit Comic-Helden aus ganzem Land.
Mein Zimmer ist nicht wie deins,
aber es ist meins.

EINE FRAGE 
Neja Gajzer, 9. b 

Was ich einmal werden möchte? 
Möchte ich ein Maler werden? 
Oder möchte ich ein Sportler werden? 
Es gibt so viele Möglichkeiten. 
Aber was sind meine Träume? 
Was macht mich glücklich? 
Aber ich habe noch Zeit. 
Viel Zeit für dieses Kapitel.

slika Neja Vajda, 5. a
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I LOVE SLOVENIA …
Leila Fridauer, 7. b

Hello! My name is Leila and today I’m going to tell you 
something about my country Slovenia.
Slovenia is in the middle of Europe and it’s a pretty small 
country compared to other countries. It has got around 
2 million people living here. The capital city is Ljubljana 
and the second biggest city is Maribor. It has four neigh-
bouring countries: Croatia, Italy, Hungary and Austria. 
In the east, there’s a really old city named Ptuj, which is 
the oldest city in Slovenia. In Roman times it was named 
Poetovio. In Ptuj, there’s also a really big castle and a lot 
of tourists visit it. Another big city is Celje. There are 
some very cool things there. It’s quite close to the centre 
of Slovenia and it’s an hour away from Ptuj. I like Celje 
very much; I mostly like the football club there, because 
this is where my cousin plays. 
In Ptuj, we have a famous carnival that’s really fun. We 
dress in different costumes. It’s in February and in the 
beginning of March and the whole of Slovenia celebrates 
it. It’s almost like Halloween, just a little bit less scary. I 
personally love it. I mean, everybody has fun, kids go 
in the streets and ‘collect’ candy and money. This year I 
dressed as a black angel and I think it was the funniest 
time of the year.

In Slovenia, there are a lot of schools. I go to primary 
school OŠ Olge Meglič and some of my friends go to OŠ 
Ljudski vrt or OŠ Mladika. Slovenian schools are great. 
Before going to school, you can go to kindergarten (if 
you want to, of course). It’s like a day-care. Then you 
go to primary school for nine years. When you finish 
primary school, you can go to secondary school. My 
school is in the centre of Ptuj. It’s a pretty average-sized 
school - not too big and not too small. I think there are 
around 400 students here. When we have a really long 
school day it usually starts at 7.30 a.m. already. How-
ever, most of the time my school day starts at 8.20 a.m. 
When we have a lot of classes, our school day ends at 
2.35 a.m., but that doesn’t happen that often. We have 
two 20-minute main breaks and some 5-minute breaks 
between the lessons. Some of the subjects on our school 
timetable are Science, Math, a few language classes and 
we also have PE. I really like my school!

ALL ABOUT ME
Ema Ganzer, 6. a

My name is Ema Ganzer. I am 11 years old and my 
birthday is on April 25th. I have brown hair and brown 
eyes. I love watching TV shows and movies. My favou-
rite TV show is The Vampire Diaries. I am not a fan 
of running. My favourite sport is horse riding and I’ve 
been training it for almost 3 years now. I am currently 
searching for new hobbies and two of them are baking 
and cooking. I have a little brother named Neo. He is 5 
years old, but soon he will be 6. He has also got brown 
eyes and hair, just like me. My mum is 45 years old, and 
her name is Mateja. My dad is 44 years old, but he will 
be 45 in November. His name is Karel. My parents have 
been married for almost 8 years. I love my family.
My best friends are my cousin Neja and my mum. I will 
describe my mom, now. So, as I said before, my mom 
is 45 years old, and her name is Mateja Ganzer. She has 
got short blonde hair and brown eyes. She likes spend-
ing time with her family. We chat a lot and we hang out 
really often. She always cheers me up and she’s always 
there when I need her. She hates cucumbers and bacon. 
Her favourite TV show is Roswell New Mexico. She 
watches it every day. She has seen all seasons around 10 
times, for sure. Maybe even more. Her favourite actor is 
Nathan Parsons.
I live in Grajena. My house is grey and white. It’s not 
that big, but not small either. We have a garage that 
is connected to the house. Our house has got a living 
room, a dining room, a kitchen, a study, three bed-
rooms and two bathrooms. But my favourite of them all 
is my room. Outside of the house, we’ve got a swimming 
pool. But it’s not in a good place, because in summer the 

slika Nea Majerič, 7. b
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leaves from our trees fall into it and we have to clean it 
every day. I think my house is amazing!
I go to primary school OŠ Olge Meglič. Our school is 
very old. It’s got 23 classrooms and around 400 students. 
My favourite subject is English and my least favourite 
is Science. I usually wake up at 7.00 a.m. Then I get 
ready, and my mom drives me to school. I am in school 
at around 7.45 a.m. and when I arrive, I chat with my 
friends. We start classes at 8.20 a.m. Our classes last 45 
minutes and after every class, we have a 5-minute break. 
But after the first two classes, there are two 20-minute 
breaks. They are called the main breaks. We have lunch 
at a different time every day. It depends on when we 
finish our classes. That is usually at 12.55 p.m., but on 
Wednesday it’s sometimes at 2.35 p.m. When we finish 
classes, I go home by bus.

THE DAY I WILL NEVER FORGET
Zoja Zemljarič, 8. a

It was a warm summer day. It must have been around 
23 degrees Celsius outside. Not too hot, nor too cold. 
Just right for me not to start sweating as I was thinking 
about all the things I still had to do. It was only two 
hours until my big birthday party, but I still had tons of 
work to do. The cake was still in the oven with at least 
another 40 minutes to bake. I still had to prepare the 
frosting and cut the strawberries and I had to make the 
sandwiches. My friend, Kelly, promised to help me do 
all that, but I had no idea where she was. I called her at 
least five times that morning, but her phone was off. Just 
as I was picking up my phone to call her once again, I 
heard the doorbell ring. I quickly ran to the door and 
opened it. I couldn’t believe my own eyes. Right there 

slika Maša Salemović, 8. a

in front of me…
I saw Kelly. And she was holding some sandwiches with 
pickles and ham. I was so thankful that she came. She 
said that her mom took her phone, so that was the re-
ason she wasn’t answering. We went to the kitchen and 
put the sandwiches in the fridge. Now that we had some 
extra time, I started cutting the strawberries and Kelly 
made some lemonade.
Around five p.m. guests started to arrive. I thanked eve-
ryone for coming. As we gathered in the kitchen, Kelly 
shouted that we should bring the birthday party to the 
backyard. People followed her, but I still had to bring 
all the food out. As I turned to the oven, I remembered 
that I forgot about the cake. I took it out, but it was al-
ready burned. I started crying because my birthday was 
now ruined. My mom came running downstairs and 
asked me what was wrong. I explained everything and 
she just said that she would take things into her hands. I 
hugged her and went to my friends. We ate sandwiches, 
drank lemonade, blasted music, swam in the pool and 
much more. As it was getting dark people started asking 
about the cake. I told them that it would be here any 
minute now.
We were playing cards and had a fun time. Just as I heard 
the bell ring, I ran to the door and saw my grandparents 
dressed in samurai costumes. They were holding a bea-
utiful strawberry-chocolate cake. I started laughing and 
let them in.  When my friends saw them, they started 
laughing, too.  It was getting really late so people were 
starting to leave. I thanked everyone for coming. In the 
end, there were just my mom, my grandparents and I 
and we started cleaning up. I told them that I couldn’t 
imagine a better birthday and that the cake was delicio-
us. When they left, I texted Kelly and told her that I was 
still very happy that she could come. 
The next day in school everyone came running to me 
and they were saying how cool my grandparents were 
and that they wanted to see them again. When I came 
home, I told mom everything and she started laughing. 
I thanked her too, because who knows what would have 
happened if she hadn’t called 
them to come. She told me 
that I need to call grandma 
and tell her everything, too. 
When she answered, I started 
explaining everything that ha-
ppened. 
And that’s how my grandpa-
rents opened an »S.O.S. birt-
hday party« company and 
became one of the coolest gran-
dparents in town. I was really 
thankful to them for coming.

slika Leon Zotlar, 1. a
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V drugi številki letošnjega glasila smo za vas znova pripravili dve križanki, in sicer otroško ter slikovno. Najmlajši 
Olgičarji se lahko »posladkate« z otroško križanko, nekoliko starejši pa se lahko preizkusite v poznavanju sloven-
skih glasbenikov. Sedaj pa veselo na delo! Želimo vam lepe počitnice!

OTROŠKA KRIŽANKA
Reši križanko in v obrobljenem okvirčku boš dobil/-a geslo.

Pripravili: Zoja Čebulj, Tisa Julija Golob, 7. a

Avtorica risbic: Tisa Julija Golob, 7. a

13
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SLIKOVNA KRIŽANKA 
Kaj imajo osebe iz križanke skupnega? Reši križanko, da dobiš končno rešitev.

Pripravili:Maja Magdič,  
  Gaja Urek, 7. a
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DRAGI DEVETOŠOLCI!
Minilo je devet let odkar ste prvič prestopili prag Olgice. Devet let, odkar ste prvič sedli v šolske klopi in devet let 
odkar ste postali čisto pravi Olgičarji. V tej devetletni dogodivščini ste doživeli veliko lepih in malo manj lepih 
trenutkov, ampak pomembno je, da vam v spominu ostanejo le lepi trenutki, saj samo ti štejejo. V tem času ste 
stkali mnoga prijateljstva, se kdaj pa kdaj tudi skregali, s čimer je vaše prijateljstvo postalo samo še bolj močno, 
saj ste na koncu vedno končali skupaj. Vsem, od zaposlenih do učencev, ste nam ostali v spominu kot zabavni, 
veseli, energični, pogumni, povezani in močni, saj ste vedno držali skupaj ne glede na vse. Zato vam tudi vsi želimo 
uspešno nadaljevanje šolanja, veliko uspeha, sreče in naj se vam uresničijo vsi vaši cilji. 

Alja Sedič, podpredsednica šolske skupnosti

Pred devetimi leti veselo ste se smejali, ko se na svojo šolsko pot ste podali.

Zelo hitro na oder ste stopili in gledalce s svojim nastopom razveselili.

Izdelki so mnogi vaših rok bili plod, ustvarjalnosti obilo ste kazali povsod.

Vsako leto ste pusta se veselili, ko ste z maskami obraze svoje zakrili.
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Naučili ste se plavati tu mnogi od vas, v bazenu ste zmeraj poskrbeli za »špas«.

Kot šestošolci ste se po belih strminah podili in smučarsko znanje ste nadgradili.

V London številčno ste odpotovali, še tesnejši prijatelji tam ste postali.

Devet let bili ste zares dobri sošolci ... Srečno, devetošolci!
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SVET ČAROVNIJ
Zarja Šuler, Nia Pihler, 3. b

Pred davnimi časi je obstajal svet ča-
rovnij. V njem so živele čarovnice, 
čarovniki, samorogi, leteči sloni, le-
teči zajčki … V svetu čarovnij je ob-
stajal tudi živalski grad. V njem so 
živeli samorogi. Grad je imel sedem 
spalnic. V vsaki spalnici sta bili dve 
postelji, dve pisalni mizi, dve oma-
ri in tri okna. V vsaki sobi sta spala 
dva samoroga. V gradu je bilo tudi 
osem kopalnic in stranišč. Grad je 
imel majhno jedilnico za stanoval-
ce in veliko za goste. Zunaj so bila 
igrala zlate in svetlo modre barve. 
Nekega dne so prišli na obisk soro-
dniki poniji in navadni konji. Usedli 
so se v veliko jedilnico. Služabniki 
so jim postregli najboljšo hrano. 
Ko so pričeli jesti, je v grad pritacal 
črnovijoličen zmaj. V jedilnici je za-
vladala tišina. Iz ust so mu štrleli če-
kani. Na hrbtu je imel ostre konice. 
Rekel je, da bo grad in njegove pre-
bivalce preklel za 100 let. Zamah-
nil je z repom in v  trenutku so vsi 
okameneli. Minevala so leta in na 
gradu je bilo vse mirno, nobenega 
življenja. Nekega dne je prišla mimo 
gradu čarovnica Mojca Kamenček z 
letečimi sloni in zajci. S super uro-
kom so zbudili vse prebivalce. Živeli 
so srečno, do konca svojih dni.   

slika Lorena Čerček, 3. a

ŠKRATEK LOKI
Tisa Julija Golob, Gaja Urek, 7. a

Bilo je mirno popoldne ob ribniku. 
Otroci, ki so se čez dan tam igrali, 
so že začeli zapuščati sončno jaso ob 
robu gozdička. Iz zasede med ločjem 
in cvetočimi lokvanji jih je zvedavo 
opazoval ribniški škratek Loki. Loki 
je kot majhen škratji otrok živel na 
dnu ribnika. Njegova starša, mama 
škratinja in oče škrat, sta bila v skr-
beh za svojega radovednega sinka in 
sta mu, da bi ga obvarovala, pogosto 
pripovedovala strašljive zgodbe o 
ljudeh in njihovih otrocih. Dejala sta 
mu, da so ljudje za škrate zelo nevar-
ni, saj naj bi jih lovili in jih odpeljali s 
seboj domov, daleč stran od ribnika. 
A Loki se preprosto za njune zgodbe 
ni zmenil in je še naprej odhajal na 
gladino ribnika ter od tam opazoval 
razigrane otroke. 
Nekega dne je Loki ugotovil, da 
otroški smeh ne zveni več tako ve-
selo kot nekoč. Iskrice v očeh so sve-
tile le še tu in tam. Loki je močno 
napenjal možgane in razmišljal, kaj 
neki se je zgodilo. Opazoval je oko-
lico okrog sebe in naenkrat se mu je 
posvetilo: seveda so otroci nesrečni 
– ob ribniku in v gozdu so namreč 
drevesa in igrala, ni pa plezalne mre-
že iz vrvi, kjer bi tekmovali, kdo bo 
prvi na vrhu, ali lesenega mostu, kjer 
bi se urili v ravnotežju, ali igrala, na 
katerem bi se lahko igrali bosi … 
Loki je želel otrokom vrniti iskrice v 
očeh in vesel nasmeh. Zato se je od-
ločil, da bo kljub opozorilom svojih 
staršev ponoči odšel iz ribnika in 
za otroke sam zgradil igrala. Še tisti 
večer se je, potem ko so otroci odšli 
domov, čisto tiho splazil iz ribnika 
in začel nabirati material za gradnjo 
prav posebnih, Lokijevih igral. Ne-
kaj ur kasneje je mama škratinja na 
dnu ribnika opazila, da je njen pre-
ljubi sin izginil. Nemudoma je spla-
vala na površje. Ko je opazila, kaj 
Loki počne, ga je zgrabila za uho in 
ga potegnila nazaj v ribnik. Doma 
ga je močno okarala in mu zabičala, 

da pod nobenim pogojem ne sme 
nazaj na gladino. Loki ji je poskušal 
razložiti svoje namere, a ni nič po-
magalo. Tako je počakal, da mama 
utone v globok spanec, nato pa spet 
odplaval na površje, trdno odločen, 
da dokonča, kar je začel. Previdno 
in spretno je delal vso dolgo noč. Ko 
se je začelo daniti, se je urno potopil 
nazaj na dno ribnika in se pretvarjal, 
da je ponoči sladko spal. 
Sredi prijetnega sončnega popol-
dneva je Loki zaslišal otroški smeh 
in veselo rajanje. Nemudoma je za-
plaval do gladine, se skril pod naj-
manjši lokvanj, od koder je opazoval 
otroke, ki so se, srečni kot še nikoli, 
igrali na njegovih igralih. Prevzelo 
ga je neizmerno veselje. 
Od takrat naprej se škratek Loki 
vsako popoldne odkrade na gladino 
ribnika in navdušeno opazuje otro-
ke, ki se veselo igrajo na igralih v 
Lokijevem doživljajskem parku, ne 
vedoč, da jih iz ločja opazuje pod-
vodni škratek Loki. 

slika Neja Vajda, 5. a

Olgica ustvarja

VESELJE
Eva Ritonja, 7. b

Voda je nekaj najdragocenejšega, 
kar imamo mi, 
ljudje rastline in živali.
Brez vode življenja ni, 
saj voda osveži, 
nahrani in odžeja vse ljudi,
nas z zdravjem napoji.
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Misel, da vode ni, 
me hudo razžalosti. 
Voda je naše največje zlato, 
saj če vode ne bi bilo,
ljudem na svetu bi bilo hudo.
Voda je pravzaprav tudi naša velika sreča. 

Voda izvira v planinah, 
se v potoke in reke preliva,
nato pa se ji na dolgo pot mudi, 
da morja ne zgreši.
Na svoji poti sreča mnogo ljudi, 
rastlin, ki cveto in ji hvaležne so
ter živali, ki jih napoji,
zato ji ptički radi pesmi pojo. 

Kot vsi ljudje, tudi jaz obožujem 
vodo, potoke, reke in morja.
Ob žuborenju voda, potokov, rek ter 
valovanju morja
slišim najlepše pesmice svojega srca. 

slika Eli Kmetec, 2. a

lica ji je pričarala šopek, ki je mamico 
razveselil. Tako sta Srečka in mamica 
živeli srečno do konca svojih dni.  

slika Tjaša Krajnc, 5. a

MAJCA SRAJCA 
LEGO ZAJCA
Katarina Ladič, 2. b

Nekoč je živel zajec, ki je padel v 
lego kocke, zato je postal lego zajec. 
Sprehajal se je po Veliki planini. Za-
ljubljen je bil v zajkljo Eleno, ki pa ni 
bila zaljubljena vanj. Bila je zelo pre-
možna. Zajec Skokec je razmišljal, 
kako si jo lahko pridobi. Na poti je 
našel srajco. Oblekel jo je. Dobro se 
je počutil, ker je imel majico in sraj-
co, zato jo je poimenoval Majca sraj-
ca. Počutil se je čarobnega. Zaželel si 
je sladoled. In je dobil sladoled. Šel 
je naprej in srečal brezdomca. Re-
kel je “hiša” in brezdomec je dobil 
krasno hišo. Srečal je kužka z gro-
znim lastnikom, ki mu ni dal hrane. 
Skokec je rekel: »Hrana za kužke.« 
Kuža je bil presrečen. Skokec je bil 
utrujen, zato si je privoščil koren-
ček in zelje. Posvetilo se mu je! »Če 
si lahko zaželim sladoled, si lahko 
zaželim tudi Elenino roko.« Tako je 
dobil Eleno za ženo. Poročila sta se 
in živela srečno do konca svojih dni.

MOJA ČAROBNA  
PALICA
Nana Muminovič, 2. a

Nekoč je živelo dekle, ki ji je bilo ime 
Srečka. Bila je zelo srečna. Srečna je 
bila zaradi svoje palice. Vse kar ji je 
rekla, je palica ubogala. Kot na pri-
mer: „Čarobna paličica, začaraj mi 
torto, prosim te lepo.» Srečka je bila 
tako zelo srečna, da ni mogla verjeti. 
Zaželela si je šopek za mamico in pa-

MOJA MUCA
Iva Repič, 3. b 

Moji muci je ime Džoko. Star je že tri 
leta. Ko se je potepal, je srečal belo 
muco. Skupaj sta se igrala. Celo noč 
ga ni bilo domov. Naslednji dan je 
prišel utrujen in lačen. Opazila sem, 
da nima delčka ušesa. Najverjetneje 
se je stepel z drugim mačkom. Pove-
dala sem staršema in odšli smo k ve-
terinarju. Zelo sem bila žalostna, ker 
ga je bolelo in ne bo imel več celega 
ušesa. Veterinar mu je očistil rano, 
ki se mu je hitro zacelila.  Zdaj vsem 
povem, da je boljše, da Džokota ne 
jeziš, ker te lahko opraska, ugrizne 
ali prestraši.
Džokota bom imela vedno zelo rada.

SRNICA LILI
Eva Gojkošek, 3. b

Pred davnimi časi je živela srnica 
Lili. Bila je prijazna, nagajiva in hi-
tra. Imela je modre oči in koničaste 
uhlje. Imela je mamo, ki ji je bilo ime 
Pika, in atija Lana. Imela je tudi ba-
bico Karlo in dedka Luka. Živela je 
v hiši sredi gozda. Nekega dne se je 
pasla z bratranci in mamo. Zaslišali 
so strel. Videli so, kako se je mama 
zgrudila na tla. Hitro so zbežali in šli 
povedat atiju. Odšli so na travnik in 
mame ni bilo več. Bili so zelo žalo-
stni. Naenkrat je mama prišepala iz 
gozda. Na nogi je imela veliko rano. 
Objeli so se. Mami se je rana hitro 
zacelila. Bili so zelo srečni.

slika Živa Grdiša, 5. a

slika Dorian Voda, 2. a
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en dober trik.
Nick se rolka poleg folka, brez sramu,
jaz pa se smejim „hu hu hu“.

Skupaj repava, 
pozimi pa se noro kepava.
Na zvočnikih muziko imava 
in se zelo hihitava.  
To je legendarna predstava,  
zdaj pa snemalka sprašuje, kje je kava. 

slika Eva Purg, 2. a

PRINCESA ALEXANDRA
Aleksandra Ramič, 3. a

Pred davnimi časi je živela princesa 
Alexandra. Bila je najlepša v kralje-
stvu. Nekega lepega dne se je spre-
hajala do močvirja čarobnega gozda 
veselja. Tam je nenadoma zagledala 
hišo čarovnice Karle. Njena hiša je 
bila črna s srhljivimi nogami. Čarov-
nica Karla je stopila iz hiše s čarob-
nim napitkom in princesi Alexan-
dri dala moč. Če se zmoči, postane 
morska deklica. In tako je tudi bilo. 
Naenkrat je postala morska deklica. 
Nekega dne je prišel princ. Alexan-
dra mu je vse povedala. Princ je 
Alexandro poljubil in ta moč je iz-
ginila. Čarovnica je bila tako jezna, 
da se je spremenila v prah. Princ in 
princesa Alexandra sta živela srečno 
do konca življenja.

slika Zoja Zemljarič, 8. a VETRNICA
Lili Klara Gregorec, 2. a 

Včeraj sta se Leon in Nina odločila, 
da bosta izdelala vetrnici. Vzela sta 
barvni papir, škarje in lepilo. Nekaj 
časa je trajalo, da sta bili končani. 
Nina in Leon sta se odločila, da bo-
sta odšla v park spuščat vetrnice. 
Oblekla sta se in se odpravila v park. 
Tam sta se nekaj časa igrala, ko je 
prišel Anže. Anže je bil na vozičku. 
Nina in Leon sta ga povabila v igro. 
Leon je potiskal Anžeta, Nina pa 
je zraven tekala. Čas je hitro minil, 
zato so se poslovili in se dogovorili, 
da se še kdaj srečajo.

slika Izak Dovšak, Blaž Holc, 3. a

Olgica ustvarja

PRIJATELJA
Kai Haunholter, Nick Rakuš, 5. c

To je moj prijatelj Kai, 
„prijatlom“ vedno rečem „haj“. 
Rad igra nogomet 
in brca žogo kot pravi „ded“.

Skupaj košarko igrava 
in na koš kot Steph Curry mečeva. 
Moj prijatelj Nick zna pri košarki 

SLOVENIJA, MAREC 
2022
Emma Sartor, 9. a

Da bi samo kos kruha dobil,
tudi če star in trd,
bi bilo dovolj.
Da bi samo jabolko dobil,
tudi če samo jedro,
bi bilo dovolj.
Da bi samo malo fižola dobil,
tudi če nekuhanega,
bi bilo dovolj.
Topel obrok,
tudi če že malo hladen
bi bil zame kot voda žejnemu,
kot obliž ranjenemu,
kot zdravilo bolnemu.

slika Maj Vajda, 1. a

POLETNI DAN
Bine Kodrič, 4. b

V vodo skočim ves razgret,
z željo videti zanimivi svet.
V vodi vidim ribico,
ki plava pred kolibico.
V vodi plava velika hobotnica,
ki je prava svetovna popotnica.
V vodi skače delfin in
zraven njega njegov sin.
V vodi plava sipa,
ki od joka hlipa.
Potem na kopno priplavam
in se prav dobro zabavam.
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slika Rosa Brodnjak Ritoša, 5. a

Poletje je lepo,
ko sonce posveti čez nebo,
s sladoledom osvežiš se,
da od vročine ne zgoriš še.

Poletje je s soncem obsijano 
in z morjem obdano.
S knjigo sedem pod drevo 
in berem pesem to lepo. 

slika Rene Krepek, 5. b

sta odletela v vesolje. Joj, kako je bila 
draga in dolga pot. S tem denarjem bi 
si lahko kupila cel avtobus. In mama 
od medvedka je bila zelo jezna, ker 
je zamudil v šolo! Medvedek je rekel: 
»Komaj čakam, da odrastem. Počel 
bom, kar koli bom želel.« In nasle-
dnji dan sta medvedek in miška Tina 
vsem sošolcem in sošolkam poveda-
la, kako je bilo v vesolju. 

slika Neja Vajda, 5. a

PRIMOŽ
Tina Vtič, 2. a 

Primož je želel postati smučarski 
skakalec. Najprej je treniral na Ki-
sovcu. Prvo zmago je dosegel pri 
šestnajstih letih v Planici.   Postal je 
zgled mnogim mladim športnikom. 
Po treh letih tekmovanja je že dose-
gel prvo zmago. 

slika Lara Mohorko, 2. a

BREZ MODRE NI ZE-
LENE, BREZ VODE NI 
ŽIVLJENJA
Tisa Julija Golob, 7. a

Brez vode ni zelenja,
brez modre ni življenja.
Svobodni so vodni tokovi,
zaradi vode okusni so naši sokovi.

Voda je naša pravica,
če je ni, se nam godi krivica.
Pomankanje vode nam povzroči ra-
zne tegobe.

Voda je naše največje zlato,
saj če vode ne bi bilo, 
zboleli bi vsi
in žalostni bi bili.

Vode na pretek nimamo vsi, 
nekateri se morajo zelo potruditi,
če jo želijo dobiti in jo čisto piti.

Olgica ustvarja

MIŠKA GRE V VESO-
LJE! IN MEDVEDEK, 
KI JI POMAGA
Maks Svenšek, 2. b

Nekoč je živela miška, ki ji je bilo 
ime Tina. Želela je iti v vesolje, ker je 
želela videti, kako visoko lahko sko-
či – eh, pa saj to vsi vemo, da lahko 
skačemo v vesolju, ker ni tlaka in te 
lahko zrak dvigne. »Nekaj ti moram 
povedati!« je dejala miška. »Zakaj 
sploh želiš iti v vesolje?« jo vpraša 
medvedek. Medvedek in miška Tina 

BERNARD
Katarina Ladič, 2. b

Bernard se z lego kockami igra,
na kitaro igrati zna.
Domače naloge dela redno,
tudi če je zares bedno.
Rad ima zelenjavico,
zraven brenka na kitarico.
Sadje tudi rad ima,
ampak raje se igra.
Prijatelja Jurija ima,
skupaj rada sta doma.

slika Iva Bečirović, 1. b

POLETJE
Karla Dovšak, 4. a

Poletje bo prišlo, 
ko v morje bom skočila,
se ga močno veselila
Poletje vroče bo,
to vemo vsi močno.
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Poletje, poletje je prišlo,
da nas bo zabavalo.
Nismo videli vran,
smo pa ocean.

Poletje, poletje je prišlo,
da nas bo zabavalo.
Ogledali smo si delfine
in jedli maline.

slika Neža Habjanič, 5. b

MOJE OBIČAJNO PO-
LETJE
Liam Kosi Žbogar, 4. a

Konec je šole,
poletje je tu,
kufre v avto
in proti morju.

Tam se pazi,
da te meduza ne oplazi,
potem pa hitro na letalo
in odidemo na zabavo.

Tako še sestrico dobim
in se od poletja poslovim.
Spet je čas za piflanje,
Upam, da hitro mine.

slika Leila Bečirović, 5. b

slika Uroš Veron, 1. a

JAZ KUHAM KOSILO
Sofija Madjar, 2. b

Mama je nekega dne hotela skuhati 
kosilo, ker smo bili vsi zelo lačni. A je 
imela veliko dela za službo. Sestra je 
bila premajhna, ata pa je bil v službi, 
zato sem ga skuhala jaz. Skuhala sem 
riž in juho. Sestrica je takoj prihitela, 
še mama je nehala delati za službo, 
celo do atijeve službe je dišalo. 

slika Zoja Teršek, 2. a

Olgica ustvarja

POLETJE
Iza Lazić, 4. b

Poletje, poletje  je prišlo, 
da nas bo zabavalo.
V morju se bomo kopali
ali na bazene šli.

Poletje, poletje je prišlo,
da nas bo zabavalo.
Sladoled bomo lizali
s svojimi prijatelji.

Poletje, poletje je prišlo,
da nas bo zabavalo.
Radi iščemo školjkice,
še prej obujemo japonkice.

Poletje, poletje je prišlo,
da nas bo zabavalo.
Videli smo rake,
zraven pa imeli čarobne trake.

BELA MUCA IN PO-
STOVKA
Neža Perkovič, 2. b

Nekoč je živela bela muca, ki se je 
vsak dan sprehajala ob reki Dravi. 
Bila je zelo pogumna in znana po 
tem, da ji nobena miš ni mogla po-
begniti. Nekega dne je na sprehodu 
opazovala sedem postovk, kako ja-
drajo in lebdijo v zraku. Tedaj se je 
ena postovka spustila do tal in zasa-
njani muci pred smrčkom poskušala 
ujeti miš. To ji je tudi uspelo, z njo je 
odletela proti gnezdu, kjer je nahra-
nila svoje mladiče. Ti so kmalu zra-
stli in poleteli iz gnezda. Tudi njih je 
rada opazovala v letu in jim dovoli-
la, da ji pred smrčkom snedejo miš. 

slika Mine Leva, 8. a

OCEAN 
Dorina Bali, 4. b

Najskrivnostnejše živali 
skriva ocean, 
če ga hočeš raziskati, 
ne boš prvi med kandidati. 
Nekaterih skrivnosti 
ne bomo nikoli odkrili, 
a tistih, ki jih bomo, 
se bomo veselili. 

Ocean je zabaven, 
to pride zraven. 
V njem živali rajajo, 
vsak dan se zabavajo. 
Živali se tudi prehranjujejo 
in med seboj sodelujejo. 
Iz tega vsega vidi se, 
da v njihovem svetu drugače je vse. 
Ocean zelo poseben je 
in to je konec pesmice.
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NAŠIH DEVET LET
Nina Markež, 9. b

Ko v šolo prvič smo stopili,
sošolce nove smo dobili.
Sošolcev nismo vseh poznali,
a hitro prijat‘li smo postali.

Okrog vratu rumene rutice smo dali,
tako da vsi so nas spoznali,
da novi na tej šoli smo
in da šele začenjamo to dolgo, dolgo zgodbico.

Ko šli na tabor prvič smo,
na Areh v Ruško kočico,
v naravi smo uživali,
s prijat‘li smo se družili.

V šoli nas učili so
brati, pisati in šteti,
a doleteli tudi so drugi nas predmeti, 
tako da znali smo seštevati in peti.

V šestem spet na Areh se odpravimo,
v avtobus se spravimo, 
da na belih strminah
kar se da najboljši smučarji postanemo.

V sedmem pa dobili smo 
novo prijatel‘co, pravo porednico,
»našo ljubo koronico«
in vse se obrnilo je na glavico.

Takrat karanteno prvič smo spoznali
in maske naši redni dodatki so postali.
Šola na daljavo poskrbela je,
da pozabili smo, kaj je osebno druženje.

V osmem pa se zgodilo je,  
da naša ekskurzija v London
na žalost odpotovala sama je 
in upa na letošnje uresničenje.

Tudi predmete nove smo dobili,
niso se jih vsi razveselili,
z biologijo, fiziko in kemijo eni se borijo, 
da slabe ocene ne dobijo.

A zdaj, ko pa v devetem smo, 
ko kemijo in fiziko obvladamo,
z vsem se lahk‘ spopademo
in devetletko zaključimo.

Naša zgodbica se tako
prav kmalu uspešno končala bo
in kmalu stopili bomo 
v težko pričakovano srednjo šolo.

Za valeto sicer ne vemo še, 
kaj se zgodilo bo,
saj za korono drugi virusi prihajajo,
ki enako nam nagajajo.

Zato prijatl‘i, nazadnje 
še NPZ opravimo, 
zadnje šolsko leto 
uspešno zaključimo,
se hvaležni za znanje in izkušnje 
med seboj objemimo
in novim dogodivščinam naproti 
navdušeno odrinimo.

slika Ela Holc, 9.  b
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